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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem o objetivo de analisar como a coleção “Matemática e 

Realidade” aborda argumentação e prova quando trata do Teorema Fundamental 

da Aritmética e do Teorema de Pitágoras. Ele está inserido no projeto  AProvaME 

- (Argumentação e Prova na Matemática Escolar) que propõe a investigação de 

concepções de argumentação e prova no ensino de matemática em escolas do 

estado de São Paulo e formar grupo de pesquisadores para elaborar situações de 

aprendizagem envolvendo argumentação e prova para serem investigadas em 

sala de aula.  

A análise da coleção, em nossa pesquisa, tem como fundamento o trabalho 

desenvolvido por BALACHEFF et. al. (2001) que apresenta possíveis atividades 

que possam envolver argumentação e prova classificando-as em vários tipos e 

níveis. Utilizamos esta classificação para analisar, quando trata do Teorema 

Fundamental da Aritmética e do Teorema de Pitágoras, o texto teórico e os 

respectivos exercícios apresentados na coleção e que estejam relacionados com 

argumentação e prova. Constatamos que são propostas basicamente atividades 

que podem ser classificadas como de “tarefas de iniciação a prova”. 

Concluímos, em nossa análise, que a coleção não visa o trabalho com 

argumentação e prova para desenvolver tais competências nos alunos quando 

apresenta os temas Teorema Fundamental da Aritmética e Teorema de Pitágoras 

e também quando propõe as respectivas atividades. 

Propomos ao final de nosso trabalho, atividades dinâmicas que podem 

complementar as que estão presentes na coleção, com o propósito de contribuir 

na elaboração de novas abordagens sobre argumentação e prova em sala de 

aula.  

 
 
Palavras-Chave: Argumentação e prova, Teorema Fundamental da Aritmética, 
Teorema de Pitágoras, Tecnologia na Educação Matemática. 
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ABSTRACT 
 
 

This dissertation aims to analyze how the collection “Mathematics and 

Reality” approaches argumentation and proof when it refers to the Fundamental 

Theorem of Arithmetic and the Theorem of Pythagoras.  It’s inserted in the Project 

“AProvaME” – (Argumentation and Proof in School Mathematics) that proposes 

the investigation of conceptions of argumentation and proof in the teaching of 

mathematics in schools in the state of São Paulo and to form a group of 

researchers to elaborate situations of learning involving arguments and proof to be 

investigated in the classroom. 

 

The analysis of the collection, in our research, is based on the work done by 

BALACHEFF et. al. (2001) which presents possible activities that may involve 

argumentation and proof classifying them into various types and levels.  We have 

used this classification, when it refers to the Fundamental Theorem of Arithmetic 

and the Theorem of Pythagoras, to consider the theoretical text and the respective 

exercises presented in the collection that are related to argumentation and proof. 

We have noticed that the proposed activities may basically be classified as "tasks 

of initiation to proof." 

 

We conclude, in our analysis, that the collection is not designed to work with 

argumentation and proof to develop such skills in students when presenting the 

Fundamental Theorem of Arithmetic and the Theorem of Pythagoras, and also 

when proposing its activities. 

 

We propose, at the end of our work, dynamic activities that may 

complement those that are present in the collection, aiming to help in the 

development of new approaches on argumentation and proof in the classroom. 

 
 
Key Words:  argumentation and proof, Fundamental Theorem of Arithmetic, 
Theorem of Pythagoras, technology in mathematics education. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Na matemática a prova é fundamental, pois é o instrumento que permite 

validar de forma incontestável um conhecimento. Em razão disso é preciso que a 

prova faça parte do cotidiano escolar do aluno.  

O Projeto AProvaME – (Argumentação e Prova na Matemática Escolar)  

tem como propósito analisar a situação da argumentação e prova no ensino de 

matemática no Brasil, e também elaborar situações de aprendizagem para serem 

desenvolvidas em sala de aula.  

Todas as estratégias do projeto AProvaME para analisar a situação da 

prova no ensino brasileiro envolveram a álgebra e a geometria.  

Uma das propostas adotadas pelo Projeto AProvaME para analisar a 

situação da prova no ensino de matemática no Brasil é a análise de livros 

didáticos. Assim, este trabalho é uma das análises de livros didáticos feitas no 

projeto considerando a coleção “Matemática e Realidade”. 

Dividido em quatro capítulos, o primeiro apresenta o projeto AProvaME e 

relata seu desenvolvimento, cita algumas pesquisas que já foram realizadas sobre 

este tema, discute a definição de prova e o que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais falam sobre prova e também apresenta a coleção escolhida para a 

análise e como esta trata a argumentação e a prova. 

No segundo capítulo identificamos argumentação e prova nos temas 

relacionados com a álgebra, mais especificamente, como o Teorema Fundamental 

da Aritmética se apresenta na coleção analisada e como a prova e argumentação 

estão inseridas no seu contexto.  

No terceiro capitulo identificamos argumentação e prova nos temas 

relacionados com a geometria, mais especificamente, analisamos a coleção 

“Matemática e Realidade” quanto à abordagem que faz do Teorema de Pitágoras 

e como a prova e argumentação está presente nesta abordagem. 

O Projeto AProvaME também se propõe a elaborar situações de 

aprendizagem para a sala de aula. Neste aspecto esse trabalho apresenta no 
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capítulo 4, além das conclusões pertinentes, algumas atividades que possam 

contribuir com a coleção analisada, com outras coleções didáticas e 

conseqüentemente com a prática da argumentação e prova em sala de aula. 
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CAPÍTULO 1 

O PROJETO 

 

1.1. O QUE É O PROJETO  
 

AProvaME - Argumentação e Prova na Matemática Escolar1 - é  um projeto 

desenvolvido com o propósito de analisar a situação da argumentação e prova no 

ensino de matemática no Brasil, e também elaborar situações de aprendizagem 

para serem desenvolvidas em sala de aula. Desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa 

Tecnologias e Meios de Expressão em Matemática (TecMEM) do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da PUC-SP, visa basicamente 

o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos. 

Na matemática a prova é fundamental, pois é o instrumento que permite 

validar de forma incontestável um conhecimento. Em razão disso é necessário que 

a prova faça parte do cotidiano escolar do aluno. No entanto, mesmo com a ênfase 

dada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, pesquisas indicam que o raciocínio 

lógico dos alunos está muito distante do adequado (Wason, 1996; Light, Girotto e 

Legrenzi, 1990, apud Projeto AProvaME), o que destaca a necessidade de se 

realizar um trabalho para melhorar este quadro.  

Estudos internacionais similares ao proposto pelo projeto AProvaME  são 

boas referências, mas estão baseados em realidades específicas, com suas 

dificuldades, facilidades, preferências e sistemas legislativos próprios e que não se 

enquadram em nossa realidade. Precisamos, portanto, buscar elementos que 

sejam específicos para nossa realidade e a partir daí criarmos situações para que 

o ensino e aprendizagem de argumentação e prova realmente se verifiquem. 

A elaboração de uma proposta de abordagem inovadora necessita de novos 

contextos, novas ferramentas e professores dispostos a assimilar essas novas 

propostas. Nessa nova perspectiva, o professor é o elemento principal e 

necessitará de condições favoráveis para o desenvolvimento de seu trabalho. 
                                                 
1 Anexo 1 

 14
 



 

Podemos considerar como condições favoráveis o acesso às tecnologias; 

espaços físicos que permitam agilidade no planejamento, desenvolvimento e 

apresentação de seu trabalho; possibilidade de organizar e adequar o tempo de 

trabalho; acessoria pedagógica (no sentido de executar, compartilhar e aperfeiçoar 

o desenvolvimento do seu trabalho); acesso a cursos de capacitação específica e 

pedagógica; oportunidades de desenvolver e de participar de projetos. Essas 

condições podem ser proporcionadas pela direção da escola, pela coordenação 

pedagógica e pelo grupo de professores da unidade escolar.  

O exposto acima caracteriza o problema da pesquisa do projeto AProvaME 

que tem como objetivos de sua pesquisa:  

 
1. levantar um mapa das concepções sobre argumentação e prova de 
alunos adolescentes em escolas do estado de São Paulo. 
2. formar grupos colaborativos compostos por pesquisadores e 
professores para a elaboração de situações de aprendizagem, visando 
envolver alunos em processos de construção de conjecturas e provas em 
contextos integrando ambientes informatizados. 
3. criar um espaço virtual de compartilhamento entre os membros da 
equipe do projeto e analisar seu papel no desenvolvimento das situações 
de aprendizagem, assim como na evolução de conhecimentos pedagógicos 
sobre prova em Matemática. 
4. avaliar situações de aprendizagem, em termos da compreensão dos 
alunos sobre a natureza e funções de prova em Matemática. 
5. investigar a implementação destas atividades por diferentes professores 
e assim identificar em que medida sua participação nos grupos 
colaborativos fornece uma apropriação desta abordagem para o ensino e 
aprendizagem de prova. 
6. formular recomendações relacionadas ao papel da argumentação e da 
prova no currículo de Matemática escolar. 
7. contribuir para o debate internacional sobre o ensino e aprendizagem de 
prova em Matemática. 

 
O projeto foi desenvolvido em duas fases. Na primeira fase foi feito um 

levantamento das concepções dos alunos do Ensino fundamental e médio por 

meio da aplicação, pelos professores mestrandos, de um questionário. Na 

segunda fase, situações de aprendizagem foram elaboradas, aplicadas e 

avaliadas, com base no levantamento da fase anterior. Nas duas fases, os 

trabalhos foram desenvolvidos por equipes formadas por professores 

pesquisadores e estudantes do curso de Mestrado Profissional do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da PUC/SP.  
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A primeira fase foi a elaboração do questionário que foi aplicado aos alunos 

do Ensino Fundamental ou Médio de escolas públicas e particulares do Estado de 

São Paulo. O questionário, baseado no de HEALY E HOYLES (2000), serviu como 

instrumento para identificar o que os sujeitos da pesquisa entendem como prova, 

como distinguem argumentos válidos e também saber se a maneira como uma 

prova é apresentada interfere na compreensão dos argumentos.  As questões, 

restritas a Geometria e a Álgebra, foram divididas em dois blocos: argumentos 

apresentados como prova e construção de provas. 

A equipe coletou e organizou os dados segundo os critérios de HEALY E 

HOYLES (2000). Esse procedimento permitiu avaliar como o aluno compreende 

prova, e identificar qual aspecto de prova é o mais abordado e qual merece mais 

atenção. 

A segunda fase foi concentrada na aprendizagem e no ensino de prova. As 

informações colhidas na primeira fase foram utilizadas na elaboração e avaliação 

de situações de aprendizagem. Para realizar essa etapa os grupos se reuniram 

semanalmente durante o segundo semestre de 2005, alternando encontros 

presenciais e a distância. 

Como nessa fase a metodologia utilizada foi a que tem características de 

experimento de ensino (COBB et al., 2003), as situações elaboradas foram 

testadas em uma amostra de alunos e depois discutidas e reformuladas em cada 

grupo.  

Todos os grupos tiveram acesso às produções dos outros grupos por meio 

do ambiente virtual TelEduc2, e  cada grupo desenvolveu e comentou a produção 

um do outro. Os desenvolvimentos e comentários foram gravados para posterior 

análise. Nos registros destacamos desde os argumentos dos alunos até as ações 

do professor. 

As respostas da primeira e da segunda fase foram organizadas e 

analisadas por toda a equipe, gerando um mapa que permitirá fazer uma avaliação 

geral do projeto, isto é, se as situações de aprendizagem elaboradas pelos alunos 
                                                 
2 TelEduc é um ambiente para realização de cursos à distância por meio da Internet. É desenvolvido no Nied 
(Núcleo de Informática Aplicada a Educação) sob orientação da Profa. Dra. Heloisa Vieira da Rocha do 
Instituto de Computação da Unicamp, a partir de uma metologia de formação de professores construída 
com base na análise de várias experiências presenciais realizadas pelos profissionais do núcleo. 
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mestrandos atingiram os objetivos previstos e também a identificação de quais 

características de prova e argumentação ainda poderiam ser abordadas para que 

seu ensino e aprendizagem tenham uma “vida” de progresso. 

 

 

1.2. EVOLUÇÃO DO PROJETO 
 

Os responsáveis pela organização do projeto passaram pelas salas de aula, 

comunicando aos alunos mestrandos a aprovação do projeto AProvaME pelo 

Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq e convidando-os a participar do seu 

desenvolvimento. Essa participação contou ainda com a possibilidade de incluir 

atividades do projeto no trabalho final do participante. Os interessados deveriam 

comunicar seu interesse à coordenação por e-mail e aguardar resposta, pois 

receberiam também mais informações sobre o projeto. 

Os mestrandos inscritos e os professores pesquisadores passaram então, a 

integrar uma equipe para desenvolvimento do projeto, que foi posteriormente 

subdividida em três grupos.     

No desenvolvimento da primeira fase do projeto, a utilização do ambiente 

virtual TelEduc, foi uma ferramenta marcante e essencial para a comunicação 

entre os membros da equipe e também como depositório de material de apoio e de 

textos que serviram de base a todos os procedimentos e ações do projeto. 

As boas vindas ao projeto, as informações sobre a data da primeira reunião 

presencial, as opções de dias e horários para os mestrandos participarem das 

reuniões posteriores foram assuntos da primeira “agenda” do ambiente TelEduc na 

primeira quinzena de agosto de 2005, que incluía ainda a primeira atividade não 

presencial: leitura do projeto, leitura de parte do capítulo 3 da tese de doutorado 

de PIETROPAOLO (2005) que busca uma definição sobre prova sob o olhar da 

Educação Matemática e faz uma análise sobre as pesquisas que já foram 

realizadas nessa área, e ainda o texto extraído do livro “Argumentação e Provas 

no ensino da Matemática” de NASSER e TINOCO (2001).  
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Esse livro apresenta o trabalho desenvolvido por um grupo do Projeto 

Fundão do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

com a participação de professores dos ensinos fundamental e médio e de 

licenciados. Acreditando que os alunos devam ser preparados pelos professores 

para dominar o processo dedutivo, para “garantir que serão capazes de 

argumentar satisfatoriamente” (NASSER E TINOCO 2001, p.7), o grupo 

desenvolveu e aplicou atividades em turmas do ensino fundamental e médio. As 

atividades tinham como base, discussões em grupo, proposta de problemas que 

requerem raciocínio, uso do computador para analisar afirmações e situações para 

diferenciar hipótese de tese. As atividades, além de testadas pelo grupo, possuem 

comentários para auxiliar o professor a escolher e ordenar as tarefas a serem 

aplicadas em sua turma. Antes de apresentar as atividades, o livro, discute 

funções da prova como a de validar um resultado, de explicar ou elucidar e de 

sistematizar. Discute ainda os tipos de prova sob o ponto de vista de alguns 

matemáticos. 

Para a formação de equipes menores, cada participante teve três opções de 

encontros presenciais: às terças e quartas-feiras às 17h e às quintas-feiras às 

12:30h., todas com duração de até 1h30, o que resultou em  três grupos de 

trabalho.  

Na semana de 28.08 a 02.09 foi realizada a primeira reunião de cada grupo 

com a discussão do texto: “Provas e Educação Matemática: uma análise de 

pesquisas existentes”, capítulo 3, da tese de doutorado de PIETROPAOLO (2005), 

uma das leituras da primeira atividade não presencial.  

O ambiente TelEduc permitiu também uma discussão no fórum sobre o 

texto, conforme mostra a tela do ambiente na Figura abaixo. 
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Figura 1 - Fórum ambiente TelEduc 

 

Abaixo, a título de exemplificação, transcrevemos a questão colocada por 

um orientador da equipe e a resposta de um aluno mestrando: 

  
Nas primeiras páginas do texto, Ruy discute pontos de vistas sobre a relação 
entre argumentação e demonstração. Gostaria de saber, seus pontos de vista 
sobre as diferenças e semelhanças entre argumentação e demonstração. 
Elas são a mesma coisa?  (ORIENTADOR DA EQUIPE) 
 
No meu ponto de vista e pela leitura do texto do Ruy, a argumentação e 
demonstração não são a mesma coisa. Na argumentação procura-se 
convencer alguém que um determinado resultado é correto, assume um 
caráter pessoal. Na demonstração o resultado é universal e de caráter 
impessoal, os resultados são garantidos pela matemática formal (axiomas, 
teoremas). (MESTRANDO) 

 
 Antes e depois de todas as reuniões das equipes do projeto foram abertos 

no TelEduc vários fóruns de discussão para troca de idéias, debates, dúvidas e 

opiniões. Os três primeiros fóruns anteciparam discussões e análises de alguns 

tópicos do questionário utilizado na pesquisa de HEALY e HOYLES (2000), 

debateram as primeiras leituras e ainda discutiram dúvidas sobre as aplicações do 

questionário piloto. 
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 Nas demais reuniões, discutimos o questionário, avaliando, excluindo 

questões e alterando enunciados, o que resultou num questionário piloto para ser 

aplicado como teste, para ser respondido por um aluno de cada mestrando para a 

verificação do entendimento do enunciado, o tempo usado para responder, e 

ainda, que impressão esse aluno teria dessa abordagem. 

 Os questionários pilotos respondidos foram apresentados nas reuniões 

presenciais das equipes, em que tivemos a oportunidade de analisar, com os 

demais integrantes do grupo, as respostas dos alunos.  

As análises foram embasadas no texto de GRAVINA (2001) que expõe e 

discute os tipos de prova descritos em BALACHEFF (1988).  

Em outro momento iniciamos a discussão sobre como codificar as 

respostas. Para isso foi elaborada uma tabela de codificação e, por pelo menos 

dois encontros, exercitamos a codificação das repostas, usando os questionários 

pilotos. Nesse período de reuniões, todo integrante do grupo deveria estar com 

seu questionário piloto sempre a mão, pois sempre surgia uma dúvida, correção 

ou observação importante sobre o questionário. Foi uma etapa muito importante 

no desenvolvimento do projeto e um amadurecimento para a execução das etapas 

seguintes. 

A aplicabilidade do meu questionário deu-se com um aluno da 8ª série do 

Ensino Fundamental. Ele argumentou que “achou fácil”, no entanto não respondeu 

algumas questões alegando desconhecer o assunto. A turma desse aluno não fez 

parte das turmas escolhidas pela coordenação do projeto para aplicação do 

questionário final.  

No último encontro do ano, após a aplicação do questionário sobre Prova, 

versão final3, simulamos uma codificação do mesmo usando o Excel.  Novamente 

utilizamos o questionário piloto para discussão e decisão sobre as codificações 

adotadas. 

Encerrou-se assim a primeira fase do projeto: preparação de instrumento 

para levantamento das concepções dos alunos sobre argumentação e prova. 

                                                 
3 Anexo 2 
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A aplicação do questionário foi realizada em novembro de 2005, restando 

os meses de dezembro, janeiro e fevereiro para os integrantes dos grupos 

realizarem suas codificações. 

Apliquei o questionário em uma classe de oitava série de uma escola 

pública. Iniciei explicando aos alunos do que se tratava o questionário, sua 

finalidade e a importância do projeto. A primeira preocupação dos alunos foi se 

valeria alguma nota. Antes dessa manifestação, houve certo desânimo e 

preocupação com o questionário, devido a insegurança com a disciplina, o que 

suscitou algumas perguntas, “questionário sobre matemática?”, “tem que fazer 

conta?”, “vai valer nota?”. Ao receber o material, alguns liam e respondiam, outros 

liam e em seguida perguntavam “o que é pra fazer?”, outros, ”não entendi?”. 

Alguns, quando não sabiam o que fazer, olhavam para os colegas próximos na 

tentativa de descobrir o que estavam respondendo.  

Nos primeiros instantes mostraram preocupação com o que estavam 

fazendo, mas com o passar do tempo alguns começaram a desistir de ler com 

atenção e responder, possivelmente pela dificuldade em entender o questionário e 

também o desconhecimento dos conteúdos ali abordados. Poucos alunos leram e 

tentaram resolver todo o questionário, a maioria entregou questionário 

demonstrando não querer perder tempo com as questões que não sabiam.  

Essas reações dos alunos, preocupação e insegurança no início e 

desistência diante das dificuldades no final, nos fazem refletir sobre a necessidade 

desses alunos serem expostos com mais freqüência a situações que exijam de 

cada um concentração e envolvimento individual, sem associação direta a uma 

nota, mas associada sim a uma necessidade muito maior, a de desenvolver 

competências e habilidades individuais e conseqüentemente as coletivas. É 

importante ressaltar que cabe ao professor, sempre explicar o objetivo de cada 

atividade e cobrar dos alunos a execução das mesmas. Percebemos atualmente 

que a cultura de cobrar do aluno a execução das tarefas está, aos poucos, 

desaparecendo, quer seja pelo professor que não cobra argumentando que o 

aluno será promovido automaticamente, quer seja pelo fato do aluno não realizar 

as tarefas mesmo sendo cobrado, porque sabe que mesmo assim será promovido. 
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Acreditamos que os objetivos de cada série e suas atividades devam ser mais 

valorizados que a mudança de série ou de ciclo para que assim a cultura da 

cobrança não desapareça.  

 Todos os membros da equipe receberam, pelo ambiente virtual TelEduc, 

instruções detalhadas para codificação de todas as questões. Separei os 

questionários por sala, coloquei em ordem alfabética e fui codificando a primeira 

questão de todos os questionários, depois a segunda questão e assim 

sucessivamente. Optei por um registro dos dados muito trabalhoso, isto é, 

coloquei todas as informações em uma folha quadriculada antes de passar para a 

planilha eletrônica. Isso me fez ocupar muito tempo com a codificação, mas foi 

possível conferir todos os dados com os devidos cuidados. 

A segunda fase do projeto deu-se início no primeiro semestre de 2006. 

Foram montadas novas equipes para elaboração de atividades, cada participante 

se inscreveu em uma das cinco equipes que seria composta por dois 

coordenadores e cinco mestrandos. Formadas as equipes, as reuniões presenciais 

foram realizadas quinzenalmente de março a junho de 2006, com duração de uma 

hora e meia. As reuniões foram registradas em vídeo e apoiadas pelo ambiente 

Teleduc para ampliação das discussões, disponibilidade de materiais e 

agendamento de tarefas.   

A Equipe 1 desenvolveu atividades relacionadas aos temas: Funções; 

Teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal e Teorema da soma 

das medidas dos ângulos de um triângulo. A Equipe 2, Progressões Aritméticas, 

Progressões Geométricas e Geometria Analítica (paralelismo e 

perpendicularismo). A Equipe 3, Conjuntos Numéricos e Geometria Espacial 

(paralelismo e perpendicularismo). A  Equipe 4, Múltiplos e Divisores ( incluindo 

mdc e mmc), Congruência e aplicações nas propriedades dos quadriláteros. A 

Equipe 5, Teorema Fundamental da Aritmética e Teorema de Pitágoras. 

Além das atividades em grupo, desenvolvemos atividades individuais nos 

subprojetos com a análise de livros didáticos, de questionário e de atividades. 

Minha equipe ficou com os temas Teorema Fundamental da Aritmética e Teorema 

de Pitágoras.  
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Os trabalhos desenvolvidos pelo projeto AProvaME tiveram várias 

ramificações, uma delas foi a análise de livros didáticos. Esse trabalho surgiu da 

demanda dentro do grupo do projeto. Propor atividades para o professor 

desenvolver esse tema em sala de aula implica em saber que tipo de atividade ele 

tem em mãos. Uma de nossas referências são os livros didáticos, em que os 

professores normalmente apóiam seu trabalho. Daí a necessidade de desenvolver 

um trabalho de análise dos livros didáticos. 

O objetivo da nossa pesquisa é analisar como os livros didáticos de 

matemática do Ensino Fundamental abordam a argumentação e prova quando 

tratam do “Teorema Fundamental da Aritmética” e do “Teorema de Pitágoras”. 

Mais especificamente: 

Como a coleção didática do Ensino Fundamental “Matemática e 
Realidade” aborda a argumentação e prova quando trata do “Teorema 
Fundamental da Aritmética” e do “Teorema de Pitágoras” ?    
 
A Coleção “Matemática e Realidade“ foi a escolhida para essa análise por 

ser a que uso atualmente em sala de aula e a maioria dos professores de 

matemática de minha unidade escolar optou por esta coleção, por ter textos 

explicativos e exercícios que  valorizam os conteúdos. Na época dessa opção 

minha preocupação era de que a coleção deveria ter uma linguagem bem 

acessível e que trouxesse uma contextualização maior que a apresentada, ou 

seja, que despertasse a curiosidade do aluno. Mesmo assim aprecio a disposição 

e organização dos conteúdos desta coleção, pois permite ao aluno um 

reconhecimento rápido de sua estrutura, e ainda por esses conteúdos serem os 

propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Para responder nossa questão de pesquisa optamos por verificar como a 

coleção escolhida trabalha o assunto, como introduz e desenvolve o tema, que tipo 

de exercícios apresenta e de que maneira o faz. 

A seleção dos exercícios relacionados à argumentação e prova, bem como 

sua classificação deu-se segundo BALACHEFF et. al. (2001).  

Outro objetivo de nosso trabalho foi elaborar novas propostas de exercícios 

complementando as atividades presentes na coleção escolhida, para poder 
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contribuir na elaboração de novas abordagens sobre argumentação e prova em 

sala de aula.  

Para fundamentar nossas análises, iniciamos os trabalhos com a leitura e 

discussão do texto de BALACHEFF et. al. (2001) disponível na ferramenta 

“leituras” do ambiente TelEduc em março de 2006. Esse texto, traduzido em parte 

por alguns coordenadores do projeto, é uma publicação do grupo nacional de 

equipes de pesquisa em didática da matemática IREMS de Grenoble et Rennes e 

tem como objetivo apresentar um panorama das possíveis atividades que possam 

envolver argumentação e prova.  

O texto agrupa atividades de acordo com os procedimentos, parâmetros e 

as ajudas fornecidas. Cada tarefa possui exemplos e observações sobre seu 

desenvolvimento prático como descrevemos abaixo e de acordo com a tradução 

elaborada pelos coordenadores do projeto: 

• Tarefa tradicional: “demonstrar que” – destinada a alunos que já 

adquiriram conhecimentos sobre demonstração. Segundo o texto, pedir a 

um aluno para “demonstrar que” é um exercício de aplicação de 

conhecimentos já adquiridos e não uma atividade para aprendizagem.  

• Tarefas de iniciação a prova – consistem em levar o aluno a 

encontrar argumentos de várias naturezas a favor ou contra uma conjectura 

e podem ser propostas desde o início do Ensino Fundamental II. 

Exemplos: 

• Enunciar ou validar uma conjectura 

1. Pedir a alunos da sexta série do ensino fundamental para completar com 

“são sempre” ou “não são nunca” ou “são às vezes” a frase seguinte: “os 

pontos médios dos lados de um quadrilátero....................... vértices de 

um paralelogramo.” 

2. Apresentar aos alunos da quinta série do ensino fundamental um 

quebra-cabeça de 4 peças, em que a dificuldade consiste em encontrar 

provas de que não há nem buracos nem superposição.  
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ABC é eqüilátero, M e N são pontos médios de [AB] e de [AC], BP = 

QC = 1/4BC. Utilizando as quatro peças, reconstruir uma Figura 

conhecida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

B C

M N

P Q

3. Apresentar aos alunos da sétima série do ensino fundamental uma 

Figura na qual está proposto um problema de alinhamento. 

ABCD é um quadrado de 8 cm de lado. AF = 5 cm, CE = 13 cm. F, B 

e E estão alinhados? 

  
 

A
B

CD E

F

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Provocar conflitos entre os alunos de uma classe de sexta série ou de 

sétima série durante a construção da Figura abaixo, que se assemelha a 

um losango. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

B

C

D
48°

80°
DB = 28cm
CD = CB
AD = AB
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5. Propor aos alunos da sexta série do ensino fundamental: “Existe um 

triângulo de lados 4, 5 e 9?” (pode-se utilizar a técnica dos cartazes e do 

debate). 

 

6. Propor aos alunos da sexta série do ensino fundamental a construção da 

Figura abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 L M

N
50°

100°
30°

  
OLM é um triângulo. O ponto N pertence ao segmento OM. Ainda, 

ONL = 50°, OLM = 100°, OML = 30° e LM = 15 cm. A Figura acima 

está mal construída, ela não corresponde aos dados. Construa uma 

Figura respeitando esse enunciado. Explique seu método. 

 
• Tarefas para dar sentido a uma frase – perguntar, numa dada 

situação, sobre a veracidade de uma frase, sendo resposta do tipo: 

verdadeira, falsa, nada se pode afirmar. 

Exemplos: 

1. Eis uma frase exata: “a incógnita x representa um comprimento, a 

equação E não tem solução negativa” Para cada uma das 

questões seguintes, encontrar a resposta correta: sim, não, nada 

se pode afirmar. 

• (-2) é solução da equação E? 

• 3 é solução da equação E? 

• O número t não é solução da equação E. t é negativo? 

2. Durante uma pesquisa dois alunos propõem as duas frases 

seguintes? 
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• OICD é um paralelogramo porque suas diagonais OC e ID 

se cortam ao meio. 

• Se M é o ponto médio de ID e se OICD é um 

paralelogramo, então M é o ponto médio de OC porque as 

diagonais de um paralelogramo se cortam ao meio. 

3. Os alunos lidam mal com os quantificadores presentes em certas 

frases. Fazê-los completar frases com palavras como: o, a, um, 

uma, certos, alguns, nenhum, todos, às vezes, sempre, jamais, 

pode ser um meio de colocá-los em evidência. 

• Complete escolhendo entre as palavras às vezes, sempre, 

jamais: “um quadrilátero que tem um ângulo reto......é um 

retângulo”. 

• Complete escolhendo entre as palavras o, a, um, uma: 

“Trace......reta passando por......ponto A e secante......reta 

d” (uma Figura contendo a reta d e o ponto A acompanha a 

questão). 

 

• Tarefas relativas aos enunciados dos teoremas – que leve o aluno 

a dar sentido ao teorema, reconhecer um teorema em diversos enunciados, 

reconhecer hipótese e conclusão. 

Exemplos: 

• Teorema introduzido como conjectura 

1. Para o teorema dos pontos médios, a utilização do Cabri-

Géomètre4 coloca em evidência que o comprimento de um 

segmento que une dois pontos médios de dois lados de um 

quadrilátero qualquer é constante quando se desloca o vértice 

comum; essa experiência torna os alunos curiosos em 

compreender porque esse fenômeno se produz. 

                                                 
4 O software Cabri-Géomètre, é um programa de geometria dinâmica que permite, além de 
construir e medir uma infinidade de figuras geométricas, verificar a veracidade de uma conjectura, 
investigar, explorar, experimentar propriedades, etc. por meio da manipulação. 
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2. A soma das medidas dos ângulos de um triângulo é igual a 180°. 

Uma longa seqüência pode ser proposta para fazer nascer uma 

conjectura. Ao longo dessa seqüência alunos da sexta série 

fazem suposições sobre a soma das medidas dos ângulos de 

certos triângulos e calculam essas somas. 

 
• Procurar os enunciados de teoremas úteis numa situação dada 

1. Acrescentar questões “por quê?”. Essa maneira não atinge 

sempre o objetivo visado. No espírito do aluno iniciante, a questão 

“por quê?” significará sempre “quais são os conhecimentos 

úteis?”, nessas condições enunciar o teorema direto ou o teorema 

recíproco é, de algum modo, equivalente do ponto de vista do 

aluno. Para o professor, ao contrário, trata-se de fornecer um 

enunciado bem preciso. Para favorecer a percepção desse 

conflito, é preciso dar liberdade ao aluno na forma de se 

manifestar quando da sua resposta 

2. Achar enunciados de teoremas utilizados numa demonstração 

dada. 

3. Achar teoremas úteis para estudar uma Figura, da qual se 

conhece certas propriedades. 

 
• Tarefas para dar sentido à demonstração – usar diferentes 

contextos e até mesmo a história da Matemática para propor situações em 

que os alunos tenham dúvida sobre uma propriedade. 

Exemplos: 

1. Propor uma situação na qual os alunos da classe têm dúvidas 

sobre uma propriedade: por exemplo, a questão do alinhamento 

de pontos proposta abaixo: 

• Se d e d’ são duas retas dadas, A e A’ dois pontos que não 

pertencem nem a d e nem a d’, a todo ponto M de d 

associa-se o ponto M’ de intersecção de d’ e da paralela à 

AM passando por A’. O que se passa com as retas MM’? 
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2. Para alguns alunos a demonstração não tem ainda um sentido 

claro. Um dos pontos de apoio para vencer esse obstáculo é 

colocar em evidência o papel da demonstração na história da 

Matemática.   

 

• Tarefas sobre a utilização das palavras de ligação – preencher, 

por exemplo, lacunas com as expressões “se... então”, “por que”, “como”, 

“quando” etc.  

Exemplos: 

1. Numerosas atividades podem ser propostas para ajudar os alunos 

no domínio da locução “se... então”. Uma primeira idéia é pedir 

aos alunos, em situações bem dominadas, se frases contendo 

essa expressão são verdadeiras ou não. 

 

2. Podemos pedir aos alunos para preencher as lacunas em um 

texto de demonstração. Pode não ser eficaz dar a lista das 

palavras que devem ser utilizadas. 

 

• Tarefas para encontrar um encadeamento dedutivo – comparar 

quadros do tipo “eu sei que”, “conforme a propriedade”, “eu concluo disso 

que”. 

• Tarefas para aprendizagem da escrita – narrar pesquisas, ler 

enunciados, associar Figuras a enunciados, escrever instruções a alguém.  

Exemplo: 

Construir um segmento AB de 5 cm e de ponto médio O; uma 

circunferência C de diâmetro AB; uma circunferência L de centro B e 

raio AB; a reta perpendicular a AB passando por O que corta C em I 

e J; a reta perpendicular a AB passando por B que corta L em E e F, 

E estando posicionado no mesmo lado que I em relação a reta AB. 

Formular três questões sobre essa Figura. 
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• Tarefas para tentar descobrir a estrutura dos textos de 
demonstração – fazê-lo sublinhar proposições, escrever inspirando-se em 

um modelo, escrever o enunciado de um problema e sua solução, escrever 

uma demonstração a partir de uma argumentação.  

• Tarefas para vencer certos obstáculos – alguns obstáculos estão 

relacionados à aprendizagem de demonstração, outros à dificuldade de 

certos conteúdos, daí a necessidade de se apresentar atividades 

específicas. 

 
Segundo BALACHEFF et al. (2001) embora possamos classificar as 

atividades relacionadas à argumentação e prova de diversas formas, a opção pela 

classificação apresentada acima, é centrada nos objetivos, pois permite ao 

professor escolher uma atividade que melhor se adapte aos seus propósitos e à 

realidade dos alunos.   

Com base na discussão do texto de BALACHEFF et al. (2001), cada equipe 

elaborou suas atividades, que passaram por várias correções e ajustes no 

decorrer do semestre até a versão final, conforme já citado, nossa equipe 

apresentou o tema “Teorema de Pitágoras” e “Teorema Fundamental da 

Aritmética”.  

A elaboração das atividades foi gradativa, partindo de um esboço particular 

de dois dos participantes. Esse esboço sofreu correções e alterações apreciadas 

por todos, inclusive pelos professores responsáveis pelo grupo, nas reuniões 

quinzenais. 

Do trabalho de elaboração resultaram algumas dissertações com foco nos 

três temas de pesquisa: análise do questionário aplicado, análise de coleções 

didáticas de Matemática para o ensino fundamental e ensino médio e propostas de 

seqüências didáticas com o objetivo de envolver alunos no contexto de 

argumentação e prova. 

No segundo semestre de 2006, continuando com esta fase do projeto, 

novamente foram formados novos grupos, de acordo com a disponibilidade dos 

integrantes do projeto em participar das reuniões. 
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No meu grupo não houve muitas mudanças em relação ao semestre 

anterior. Saíram duas pessoas, foram para outros grupos, e chegaram duas 

outras, vindas de outros grupos do projeto (um professor e um mestrando). 

Nossa tarefa agora era analisar as atividades elaboradas na etapa anterior, 

cada grupo analisaria a atividade elaborada por outro.  Ao mesmo tempo foram 

registradas nossas respostas às atividades, nossos processos e nossas 

discussões em dupla. Para essa análise era necessário desenvolver a atividade, 

percorrer o possível caminho do aluno, refletir e propor sugestões. 

Os registros foram feitos no software Windows Media Encoder5 que, além 

de gravar as nossas falas, gravou também interações como abrir e fechar os 

arquivos com as atividades disponibilizadas no ambiente TelEduc, o percurso feito 

nas páginas virtuais das atividades, as anotações das respostas e sugestões. 

Cada grupo de seis mestrandos foi subdividido em três duplas para 

desenvolver o trabalho, nessa etapa analisamos a atividade sobre “Progressões 

Aritméticas e Geométricas” elaborada por outro grupo. 

Cada reunião tinha o seguinte desenvolvimento: abrir o ambiente Teleduc 

para ter acesso às atividades e o programa Windows Media Encoder para gravar o 

desenvolvimento dos trabalhos, fazer comentários e dar sugestões devidas no 

fórum do Teleduc, e por fim, enviar os arquivos com as gravações para o e-mail de 

um dos professores coordenadores, responsável em agrupar as gravações de 

todas as atividades dessa fase. 

Durante esse semestre foi realizada uma reunião com os orientandos que 

estavam analisando coleções didáticas, com o objetivo de sanar dúvidas sobre as 

análises dos livros didáticos e verificar como estavam caminhando os trabalhos 

desse tema.  

 
 

                                                 
5 Windows Media Encoder é um pacote de ferramentas que permite capturar um evento ao vivo para 
exibição local; capturar áudio e vídeo para depois exibir por streaming, utilizando variadas taxas de bits; 
converter todo o conteúdo original de gravações para o Windows Media Format; exibir vídeos locais pelo 
Windows Media Server. Desenvolvido pela Microsoft, pode ser baixado gratuitamente. 

 31
 



 

1.3. REFLEXÕES SOBRE MINHA PRÁTICA 
 

A participação nesse projeto permitiu que eu fizesse reflexões sobre minha 

prática, meus sentimentos como docente e conseqüentes mudanças de atitude.  

Minha prática docente sempre foi pautada em aulas totalmente expositivas. 

Comecei trabalhando com Ensino de Jovens e Adultos – EJA, e as aulas eram 

baseadas em definições, propriedades e exemplos de acordo com o conteúdo 

trabalhado. Explicava o que escrevia preocupando-me em empregar termos ou 

palavras que os alunos entendessem. Respondia as poucas perguntas que alguns 

alunos faziam em seguida partia para a prática, resolução de exercícios e 

variações de exemplos usados nas explicações. Sempre que o conteúdo permitia, 

procurava a resolução de problemas como uma forma de aplicar o que foi 

“aprendido”.  

O sentimento experimentado era de frustração e decepção, pois muitos 

alunos tinham dificuldades de assimilação e a alternativa era incentivar a “prática” 

e a memorização. Tal situação também trazia uma vontade de procurar uma 

maneira diferente de desenvolver meu trabalho. 

Na busca por mudanças, eu procurava o entendimento do conteúdo por 

meio da definição das principais palavras que compunham o título do assunto 

estudado (definições no próprio texto ou em dicionários), procurava também 

exemplos, na tentativa de associar as situações do cotidiano, mesmo fora da 

realidade do meu aluno, sem me dar conta disso. Observava as aulas de outros 

professores e livros que pudessem suscitar em novas abordagens na prática de 

sala de aula. 

O projeto AProvaME e as disciplinas do mestrado vieram ampliar esse 

campo de observações provocando mudanças de atitudes na minha prática dentro 

e fora da sala de aula: 

• fazer o aluno perceber a importância da leitura e da interpretação de 

diferentes textos matemáticos; 

• incentivar o aluno a pesquisar, investigar e expor seus estudos e 

concepções; 
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• desenvolver trabalhos em grupo para proporcionar a troca de idéias, 

interpretações e experiências; 

• implementar os recursos tecnológicos; 

• discutir conteúdos e abordagens de ensino com profissionais da 

minha e de outras áreas; 

• realizar pesquisas e divulgar seus resultados e/ou conclusões; 

• atentar às pesquisas relacionadas à educação, desenvolvidas pelas 

universidades. 

Essas mudanças já são observadas e comentadas por colegas de trabalho 

e também por alunos e vieram contribuir para qualidade do meu desempenho 

profissional.  

 

 

1.4. O QUE É PROVA  
 

Primeiramente, buscamos a definição de prova no dicionário da Língua 

Portuguesa e encontramos as palavras prova e demonstração como sinônimas: 

 
“pro.va s.f.1 o que demonstra que uma afirmação ou fato são 
verdadeiros; evidência 2 qualquer experimento para testar a veracidade de 
algo 3 trabalho escolar que tem por finalidade avaliar os conhecimentos do 
aluno; teste 4 concurso (‘exame’) 〈 p. para a marinha 〉  5 competição 
esportiva p. de salto 〉  6 primeira impressão do trabalho tipográfico, us. 
para revisão e marcação de correções 7 porção de alguma coisa que se dá 
para provar uma p. do doce 〉  ...” (Houaiss, 2004, p.604, grifos nossos) 

〈

〈
 
“pro.var v. {mod.1} t.d.e t.d.i. 1 (prep.a) mostrar a autenticidade de (algo) 
com razões, fatos etc.; comprovar 〈 p. sua inocência (ao júri)  2 (prep. a) 
dar demonstração de; ...” (Houaiss, 2004, p.604, grifos nossos) 

〉

 
“de.mons.trar v. {mod.1} t.d.e t.d.i. 1 (prep. a) tornar evidente  através de 
provas; comprovar  esconder 2 (prep. a) tornar perceptível por sinais, 
indícios; manifestar  esconder 3 (prep. a) expor, apresentar, mostrar..” 
(Houaiss, 2004, p.215, grifos nossos) 

 
PIETROPAOLO (2005) analisa artigos sobre história da Matemática e sobre 

Educação Matemática e verifica que são usados vários termos para se referir às 
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demonstrações e que o mesmo acontece com as provas e, que isso pode ser 

devido aos diversos contextos em que são utilizados. Ele verifica que nesses 

contextos é muito comum “a procura pela validação de afirmações por meio de 

argumentos, ainda que possam ser articulados de maneiras distintas e por 

procedimentos diferentes.” (p.49). 

Ao consultar dicionários de filosofia, ele observa que é dado um sentido 

mais amplo à prova do que à demonstração: 

 
Prova (gr. τεχµηριον; lat. Probatio; ingl. Proof; franc. Preuve; al. Beweis) 
Um procedimento próprio para estabelecer um saber, isto é um 
conhecimento válido. Constitui P. todo procedimento desse gênero, 
qualquer que seja sua natureza: o mostrar ad óculos uma coisa ou um fato, 
o exibir de um documento, o trazer um testemunho, o efetuar uma indução 
são P. como são P. as demonstrações da matemática e da lógica. O termo 
é, portanto, mais extenso do que demonstração (v): as demonstrações são 
provas, mas nem todas as provas são demonstrações. (Abbagnano, 1982, 
p.72, apud Pietropaolo, 2005, p.49) 

 
O autor encerra essa discussão dizendo que “no âmbito exclusivo da 

Matemática, prova e demonstração são, em geral, sinônimas e não precisariam de 

adjetivações...” (p.49).  Demonstrar em matemática significa deixar evidente que 

uma propriedade é verdadeira usando argumentos lógicos dedutivos.  “É na 

argumentação dedutiva que se dá a compreensão”.  

Definida prova (ou demonstração), é necessário então, falarmos sobre a 

importância da demonstração na aula de matemática. 

De acordo com VELOSO (1996, apud MACHADO 2006), duas são as 

razões para a demonstração matemática estar presente na sala de aula: aprender 

a raciocinar e compreender a natureza da matemática.  

VELOSO (1996, apud MACHADO 2006), considera a segunda a mais 

importante, porque um aluno pode desenvolver seu raciocínio por meio de 

atividades que não envolvam demonstração e, no entanto, para “interiorizar, 

compreender e apreciar a natureza da matemática” é necessário a presença da 

demonstração. 

A presença da demonstração na sala de aula está ligada às atividades 

propostas pelo professor, devem ser atividades para motivar o aluno e ter algum 
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significado para o mesmo. Nesse sentido De VILLIERS (2001, p.31) propõe a 

seguinte questão. “Que funções têm a demonstração na própria matemática que 

podem ser utilizadas na sala de aula para tornar a demonstração mais significativa 

para os alunos?”. 

Para o autor tradicionalmente considera-se que a demonstração tem 

apenas a função de verificação das afirmações matemáticas, mas esse ponto de 

vista pode ser revisto, pois “a prática real da investigação moderna em matemática 

requer uma análise mais completa das diversas funções e papéis da 

demonstração” (De VILLIERS, 2001, p. 32). 

O autor considera útil o seguinte modelo relativo à função da demonstração: 

 
• verificação (dizendo respeito à verdade da afirmação); 
• explicação (fornecendo explicações quanto ao facto de ser 

verdadeira); 
• sistematização (a organização dos vários resultados num sistema 

dedutivo de axiomas, conceitos principais e teoremas); 
• descoberta (descoberta ou invenção de novos resultados); 
• comunicação (a transmissão do conhecimento matemático); 
• desafio intelectual (a realização pessoal/gratificação resultantes da 

construção de uma demonstração). (De VILLIERS, 2001, p.32). 
 
Ele observa ainda que a ordem apresentada não significa ordem de 

importância e logo em seguida discute cada uma dessas funções. Nos títulos das 

quatro primeiras discussões usa a expressão “A demonstração como processo 

de...”.  Entendemos essa expressão como realização contínua e/ou prolongada de 

alguma atividade para verificar/convencer, explicar, sistematizar e descobrir. Tal 

interpretação nos faz buscar exemplos de atividades com essas funções: 

 
Exemplo 1 
Atividade em que a demonstração tem a função de verificar/convencer.  
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Figura 2 - Nasser e Tinoco, 2001, p.95  

 
Exemplo 2 

Atividade em que a demonstração tem a função de explicação pode 

contribuir para que o aluno compreenda como a verdade de uma afirmação foi 

estabelecida. Quando incentivamos os alunos a procurar uma justificativa para a 

afirmação “a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é sempre 

180 °”, explorando recortes, dobraduras, ou usando malha triangular, como sugere 

NASSER e TINOCO (2001).   

 
Exemplo 3 

Uma prova pode, ainda, promover a comunicação entre os alunos e entre 

estes e o professor, pois segundo autores citados por MACHADO (2006) as 

provas desenvolvidas em sala de aula devem “levar os alunos a compartilhar os 

métodos de solução, respostas, pensamentos e caminhos por eles encontrados 

em exposições orais perante a sala”. Essa função pode ser promovida pela 

seguinte atividade: 
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Figura 3-  Nasser e Tinoco, 2001, p. 23 

 
Exemplo 4 

A demonstração pode ser um desafio para o aluno, no sentido da 

compreensão, verificação ou da procura por uma “melhor” demonstração. Sobre 

esta função NASSER e TINOCO (2001) recomenda “que, ao longo do ano, se 

possível a cada semana, os alunos resolvam pelo menos um” desafio como o 

apresentado abaixo: 

 
“João e Pedro, ao saírem de uma festa, tomaram um mesmo táxi. Pedro 
saltou no meio do caminho e o valor da corrida foi de R$ 12,00. Quanto 
deve pagar cada um deles?” (Nasser e Tinoco, 2001, p.85) 

 
MACHADO (2006) acredita que a demonstração deve ser vista pelo aluno 

como algo que se expressa por meio de um raciocínio lógico que mostre a verdade 

ou a falsidade de uma determinada conjectura e seja aceita por todos os alunos da 

sala de aula.   

Finalizando nossa discussão sobre prova, Balacheff (apud GRAVINA, 

2001), apresenta duas categorias de provas, as provas pragmáticas e as provas 

intelectuais: 

• Provas pragmáticas são explicações resultantes de ações diretas 

sobre certas representações dos objetos matemáticos. 

• Provas intelectuais são explicações resultantes de ações 

interiorizadas, são discursos lógico-dedutivos dos objetos e de suas 

relações. 
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Segundo GRAVINA (2001) a ascensão de categoria depende de evolução 

simultânea nas formas de ação, formulação e validação. Citando Balacheff, 

apresenta quatro diferentes níveis de formas de validação: 

 
- o empirismo ingênuo (empirism naif) torna, para validação de uma 
propriedade, a sua verificação em alguns poucos casos, sem 
questionamento quanto a particularidades; este modo de validação 
rudimentar, reconhecidamente insuficiente, é uma das primeiras formas do 
processo de generalização, e resiste ao longo do processo de 
desenvolvimento do pensamento geométrico; 

 
- experiência crucial (expérience cruciale) é procedimento de validação em 
que é proposto, explicitamente, o problema da generalização; ele intenta 
verificar a propriedade em caso particular mas sem considerá-lo tão 
particular, de modo a permitir, não mais de forma peremptória, a 
generalização; 

 
- o exemplo genérico (exemple générique) consiste na explicitação da 
razões que validam uma propriedade que encerra uma generalidade 
mesmo, fazendo uso de um representante particular do objeto geométrico; 

 
- experiência mental (expérience mentale) é explicação depreendida de 
concretização em representante particular; a argumentação flui através de 
pensamentos que controlam toda a generalidade da situação, e não mais 
através de situações particulares, como no exemplo genérico. (p. 66) 

 
Para Balacheff (apud GRAVINA, 2001), no nível experiência mental as 

ações interiorizadas dirigem-se à generalidade e marca a transição da prova 

pragmática para a prova intelectual. O nível exemplo genérico é uma fase 

intermediária, onde a ação sobre o objeto pode depender de concretização 

particular ou pode depender de uso da concretização para dar suporte ao 

raciocínio generalizador. A experiência mental converge para explicação 

caracterizada como demonstração matemática. 
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1.5. PESQUISAS JÁ REALIZADAS 
 

O capítulo 3 da tese de PIETROPAOLO (2005), apresenta um panorama 

das principais pesquisas já realizadas sobre demonstração.  

A maioria das pesquisas foi desenvolvida a partir de meados dos anos 80 e 

nos anos 90 observamos uma grande quantidade desses trabalhos. 

Segundo PIETROPAOLO (2005), os pesquisadores Bell (1976) e Balacheff 

(1988) realizaram trabalhos relacionados aos tipos de prova aceitos por 

matemáticos e educadores matemáticos. Em 1990, Hanna e De Villers 

pesquisaram sobre as funções de prova. Ainda temos as investigações sobre os 

progressos dos alunos no desenvolvimento do raciocínio dedutivo feitas por 

Hersch (1993) e Hoyles (1997). Mais recentemente Healy e Hoyles (2000) 

estudaram as concepções de provas pelos alunos e, as concepções dos 

professores sobre provas, foram estudadas por Dreyfus em 2000 e por Knuth em 

2002. 

No Brasil, NASSER e TINOCO (2001) apresentam e comentam atividades 

que foram elaboradas, testadas e aplicadas em turmas do ensino fundamental e 

médio, com o objetivo de ajudar o professor na preparação do aluno para o 

domínio do processo dedutivo.  

Muitos dos trabalhos de pesquisadores nessa área são apresentados em 

congressos internacionais de Educação Matemática como o International 

Congress on Mathematical Education – ICME e pelo The International Group for 

the Psychology of Mathematics Education – PME dois dos mais importantes 

congressos de Educação Matemática. As discussões realizadas nesses 

congressos relativas às questões sobre demonstração incentivam e norteiam os 

pesquisadores em Educação Matemática.  

Nesses trabalhos os autores concordam que é necessário o estudo desse 

tema desde as séries iniciais, mesmo sendo uma tarefa difícil em face da 

constatação das dificuldades existentes no ensino e aprendizagem de prova. 

 Existem, entretanto, discordâncias entre os pesquisadores quanto às 

formas de se tentar superar os obstáculos do ensino e da aprendizagem de 

demonstração. Juntando a essa discordância a complexa relação entre 
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argumentações e provas formais concluídas por algumas pesquisas, temos um 

volume de discussões que tendem a enriquecer a quantidade e qualidade das 

atuais e futuras pesquisas deste tema. 

PIETROPAOLO (2005) acrescenta ainda que alguns artigos recentes 

indicam a necessidade de juntarmos a essas discussões elementos como a 

questão cultural e a etnomatemática.      

 

1.6. O QUE OS PCN FALAM SOBRE PROVA 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram criados para subsidiar o 

professor no seu trabalho cotidiano com os alunos. Trazem um apanhado das 

principais idéias, relacionadas a educação, que buscam formar cidadãos aptos a 

interagir com as constantes mudanças sociais, científicas e tecnológicas e que 

fazem parte atualmente do desenvolvimento de uma nação.  

Segundo PIETROPAOLO (2005) não há nos PCN uma discussão profunda 

sobre provas e argumentações, nem sobre suas potencialidades pedagógicas. 

Mesmo assim, encontramos algumas reflexões sobre este tema no item 

“Orientações Didáticas”.  

Percorrendo as páginas dos PCN do ensino fundamental, não encontramos 

indicações específicas sobre o trabalho com demonstração, exceto no item 

indicado acima. Mas, encontramos alguns termos, ou expressões, que sugerem 

esse trabalho. 

Entre os objetivos do ensino fundamental os PCN indicam: 

 
[...] que os alunos sejam capazes de: utilizar as diferentes linguagens – 
verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal meio para produzir, – como 
expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções 
culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 
intenções e situações de comunicação. (PCN, 1998, p.8, grifos nossos) 

  
Quando discute o conhecimento matemático e suas principais 

características, os PCN destacam a relevância da prática da indução e da dedução 

em Matemática no desenvolvimento de várias capacidades: 
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O exercício da indução e da dedução em Matemática reveste-se de 
importância no desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, de 
formular e testar hipóteses, de induzir, de generalizar e de inferir 
dentro de determinada lógica, o que assegura um papel de relevo ao 
aprendizado dessa ciência em todos os níveis de ensino. (PCN, 1998, p.26, 
grifos nossos) 
 

Ao refletir sobre a colaboração da Matemática na construção da cidadania 

os PCN afirmam: 
[...] a Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 
desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 
comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa 
pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria 
capacidade de enfrentar desafios. (PCN,1998, p.27, grifos nossos)  
 
[...] para exercer a cidadania é necessário saber calcular, medir, raciocinar, 
argumentar, tratar informações estatisticamente etc.” (PCN, 1998, p.27, 
grifos nossos) 

 
Todos esses termos são encontrados na primeira parte dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Matemática da 5ª a 8ª séries. Na segunda parte, eles 

abordam o ensino e aprendizagem de Matemática no terceiro ciclo frisando a 

necessidade de reflexões sobre a passagem de um ciclo para outro, a 

necessidade de continuidade dos trabalhos desenvolvidos no ciclo anterior, 

visando a ampliação das noções dos alunos, e também frisam a importância de 

estimular os alunos a construir argumentos e reconhecer sua necessidade, 

podendo assim passar para o próximo ciclo:  

 
[...] é desejável que no terceiro ciclo se trabalhe para desenvolver a 
argumentação, de modo que os alunos não se satisfaçam apenas com a 
produção de respostas e afirmações, ma assumam a atitude de sempre 
tentar justifica-las. Tendo por base este trabalho, pode-se avançar no 
quarto ciclo para que o aluno reconheça a importância das 
demonstrações em Matemática, compreendendo provas de alguns 
teoremas. (PCN, 1998, p.71, grifos nossos)   

 
No quarto ciclo do ensino fundamental, além das necessidades detectadas 

na mudança de ciclo anterior, os PCN discutem fatores que podem interferir na 

aprendizagem de muitos alunos: mudanças corporais, emocionais, psicológicas e 

sociais. Propõem a continuidade dos trabalhos com demonstrações iniciados nos 

ciclos anteriores e que estes não devem ficar restritos a geometria: 
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Embora os conteúdos geométricos propiciem um campo fértil a exploração 
dos raciocínios dedutivos, o desenvolvimento dessa capacidade não 
deve restringir-se apenas a esses conteúdos. A busca da construção de 
argumentos plausíveis pelos alunos vem sendo desenvolvida desde os 
ciclos anteriores em todos os blocos de conteúdos. Assim, esse trabalho 
terá continuidade no quarto ciclo, uma fez que a prática da argumentação 
é fundamental para a compreensão das demonstrações. [...] o 
refinamento as argumentações produzidas ocorrem gradativamente pela 
assimilação de princípios da lógica formal, possibilitando as 
demonstrações. (PCN, 1998, p.86, grifos nossos)  
 
Embora no quarto ciclo se inicie um trabalho com algumas 
demonstrações, com o objetivo de mostrar sua força e significado, é 
desejável que não se abandonem as verificações empíricas, pois estas 
permitem produzir conjecturas e ampliar o grau de compreensão dos 
conceitos envolvidos. (PCN, 1998, p.87, grifos nossos) 
 
 

As “Orientações Didáticas para o Terceiro e Quarto Ciclos”, pretendem 

contribuir para a reflexão sobre como ensinar os conhecimentos matemáticos. 

Examinam os “conceitos e procedimentos a serem ensinados, modos pelos quais 

eles se relacionam entre si, e também formas por meio das quais os alunos 

constroem esses conhecimentos matemáticos” PCN (1998).  

É nesse item, mais especificamente em “Espaço e Forma” que os PCN 

aprofundam as reflexões sobre argumentação e prova, apesar da indicação no 

item anterior para não restringimos a prática de argumentação a conteúdos 

geométricos. 

Nessa reflexão os PCN salientam a importância da geometria no currículo, 

no desenvolvimento cognitivo do aluno e na sua motivação. Realçam ainda o fato 

de ser um campo propício para desenvolver a capacidade de argumentar e 

demonstrar do aluno: 

 
[...] a Geometria [...] desempenha um papel fundamental no currículo, na 
medida em que possibilita ao aluno desenvolver um tipo de pensamento 
particular para compreender, descrever e representar, de forma 
organizada, o mundo em que vive. Também é fato que as questões 
geométricas costumam despertar o interesse dos adolescentes e jovens de 
modo natural e espontâneo. Além disso, é um campo fértil de situações-
problema que favorece o desenvolvimento da capacidade para 
argumentar e construir demonstrações. (PCN, 1998, p.122, grifo nosso) 
 

 42
 



 

No que diz respeito aos sistemas de representações plana das Figuras 
espaciais, sabemos que as principais funções do desenho são as 
seguintes: 

• Visualizar – fazer ver, resumir; 
• Ajudar a provar; 
• Ajudar a fazer conjecturas  
• (o que se pode dizer). 
(PCN, 1998, p.125, grifo nosso) 

 
 

A necessidade do trabalho conjunto entre professores e alunos e o uso de 

material concreto em atividades que conduzam a demonstração, são destacados: 
 
As atividades de Geometria são muito propícias para que o professor 
construa junto com seus alunos um caminho que a partir de experiências 
concretas leve-os a compreender a importância e a necessidade da 
prova para legitimar as hipóteses levantadas [...]. (PCN, 1998, p.126, grifo 
nosso) 
 

 
Os PCN ainda sugerem uma fase da escolaridade para o trabalho com 

provas intuitivas e provas formais: 
 
Apesar da força de convencimento para os alunos que possam ter esses 
experimentos com material concreto ou com a medição de um desenho, 
eles não se constituem provas matemáticas. Ainda que essas 
experiências possam ser aceitas como “provas” no terceiro ciclo, é 
necessário, no quarto ciclo, que as observações do material concreto sejam 
elementos desencadeadores de conjecturas e processos que levem às 
justificativas formais. (PCN, 1998, p.127, grifos nossos) 
 
[...] há casos em que a concretização utilizada distancia-se da prova 
formal adotada. Nesses casos, a exemplificação num contexto pode 
apenas desempenhar um papel de fontes de conjecturas a serem 
provadas formalmente. [...] (PCN, 1998, p.127, grifo nosso) 
  
A demonstração de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 
180°, acessível a um aluno do quarto ciclo, recorre a axiomas e teoremas 
envolvendo um par conveniente de retas paralelas que, no entanto, não 
tem correspondente na concretização acima mencionada. Mesmo assim, 
neste caso, a concretização é bastante útil para levantar conjecturas 
sobre esse resultado. (PCN, 1998, p.127, grifos nossos) 
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1.7. SOBRE A COLEÇÃO ESCOLHIDA  
 

Uma das ramificações do projeto AProvaME  é a análise de coleções 

didáticas, que consistem em verificar como a argumentação e prova são 

abordadas nestes livros.  

Cada participante do projeto, cuja pesquisa é essa análise, escolheu uma 

coleção para esse trabalho. A Coleção “Matemática e Realidade” de Gelson Iezzi, 

Osvaldo Dolce e Antonio Machado. - 4ª edição reformulada - Editora Atual é 

utilizada atualmente na escola que trabalho e por este motivo foi a escolhida para 

minha análise. 

 A coleção é apresentada em quatro volumes, cada um com uma cor 

diferente e cada capa é ilustrada com fotos que retratam o dia-a-dia escolar.  

Na capa do primeiro volume a ilustração sugere a interação aluno-aluno e 

professor-aluno.   

 

                                     
Figura 4 – Volume 1 da Coleção 

 

 
Figura 5 – Volume 2 da Coleção 
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A segunda capa mostra uma jovem e um computador ao fundo e cena 

similar é registrada pela imagem de capa do quarto volume onde temos um grupo 

de cinco jovens ao redor de um computador.  

 
 

Figura 6 – Volume 3 da Coleção 

 

        
 

Figura 7 – Volume 4 da Coleção 

Apesar da imagem de um computador na capa de dois volumes, a coleção 

não propõe atividades usando tecnologias, não faz comentários sobre o uso das 

tecnologias no manual do professor e faz pouca referência ao uso da calculadora. 

Quanto à imagem do primeiro volume propondo interação na sala de aula, 

não encontramos atividade que enfatize o trabalho ou incentive a discussão sobre 

um determinado tema empregando essa metodologia. Atividades nesse sentido 

são propostas apenas no manual do professor. 

É importante ressaltar que uma resenha dessa coleção é feita pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 
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O PNLD é um dos programas executados pelo governo federal com o 

objetivo de prover as escolas com obras didáticas. As obras são selecionadas de 

acordo com critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação. A avaliação 

pedagógica feita por especialistas é sintetizada e disponibilizada no Guia do Livro 

Didático e seu objetivo é auxiliar o professor na escolha da coleção que usará com 

seus alunos. 

A Coleção “Matemática e Realidade” é uma das 23 coleções resenhadas no 

Guia de Livros Didáticos 2005 – 5ª a 8ª séries6, e está apresentada da seguinte 

forma: 

 
Os livros são organizados em unidades divididas em capítulos, que 
desenvolvem tópicos do tema principal da unidade. Esses tópicos são 
apresentados em textos explanatórios, intercalados com seções que 
trazem problemas de dois tipos: Exercícios de reforço, que são tarefas de 
casa.  
Nas unidades, encontram-se, ainda, as seções: Matemática em notícia, 
com matérias de jornais e revistas, seguidas de perguntas sobre o texto; 
Matemática no tempo, envolvendo história da Matemática; Desafios, 
problemas não rotineiros e de solução mais elaborada; Testes, que são 
provas de múltipla escolha. Ao final de cada livro, são fornecidas as 
respostas de grande parte dos exercícios propostos. Não há respostas para 
os problemas das seções Desafios e Testes. (GUIA DE LIVROS 
DIDÁTICOS, 2005, p.76) 

 
 

Segundo o GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS (2005) os conteúdos 

selecionados estão de acordo com as propostas curriculares, há valorização de 

certos tópicos, assim como falta uma distribuição uniforme dos campos temáticos: 

 
Os conteúdos selecionados nos campos temáticos de números, geometria, 
álgebra, grandezas e medidas e tratamento da informação são os contidos 
usualmente nas propostas curriculares para essa fase do Ensino 
Fundamental. Verifica-se, no entanto, a valorização excessiva de tópicos 
muito técnicos, tais como o cálculo com radicais e equações irracionais e 
biquadradas, entre outros. (GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS, 2005, p.78) 

 
[...] não há distribuição uniforme dos campos temáticos pelos volumes: os 
temas relativos a números predominam nos dois primeiros livros e os 

                                                 
6 http://www.mec.gov.br/sef/fundamental/avaliv.shtm#1a- acesso em julho 2006. 
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referentes a álgebra e geometria, nos dois últimos. Essa distribuição é 
adequada a uma organização linear dos conteúdos. (GUIA DE LIVROS 
DIDÁTICOS, 2005, p.78) 

 

O Guia de Livros Didáticos realça um aspecto importante e positivo da coleção, a 

articulação entre os campos da matemática: 

 
A articulação entre os campos da Matemática ocorre de forma apropriada, 
a exemplo do que ocorre no tópico produtos notáveis (álgebra com 
geometria), no estudo da proporcionalidade como uma função e nos 
capítulos de estatística. Em geral, há preocupação em estabelecer ligações 
entre os temas novos e os já estudados[...]. (GUIA DE LIVROS 
DIDÁTICOS, 2005, p.78) 
 

Ainda segundo o Guia de Livros Didáticos, demonstrações rigorosas aparecem no 

trabalho com geometria e a validação empírica também é considerada: 

 
Quanto à abordagem dos conteúdos, no trabalho com geometria são 
apresentadas definições, propriedades e demonstrações, com rigor e 
encadeamento lógico. O tratamento baseado na intuição ou em 
construções geométricas ocorre com freqüência - o que atenua o caráter 
predominantemente técnico da apresentação da geometria. Além disso, a 
validação matemática e a validação empírica, são consideradas 
importantes. [...].(GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS, 2005, p.79) 

 
Outro aspecto analisado pelo Guia de Livros Didáticos é metodologia de 

ensino-aprendizagem: 

 
Na metodologia de ensino-aprendizagem adotada, ao aluno cabe 
principalmente entender as explanações e resolver os problemas 
propostos, quase todos de fixação ou de aplicação dos conceitos e 
procedimentos ensinados. (GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS, 2005, p.80) 

 
Acreditamos que esse foi um dos principais aspectos da coleção que 

influenciou na opção da maioria dos professores, para que fosse essa a coleção 

escolhida na escola pública em que trabalhamos.     
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1.8. ARGUMENTAÇÃO E PROVA NA COLEÇÃO ESCOLHIDA  
 
O objetivo do nosso trabalho é analisar uma coleção didática do Ensino 

Fundamental, pois, como já dissemos, é parte de um trabalho de pesquisa maior, 

que é o projeto AProvaME. Iniciamos esse trabalho percorrendo as páginas dos 

quatro volumes da coleção “Matemática e Realidade”, na procura de exercícios 

que possam ter alguma relação com argumentação e prova. 

 

A intenção, neste momento, é conhecer a relação da coleção com 

argumentação e prova por meio dos exercícios que ela propõe (independente do 

tema ou conteúdo). Essa idéia está fundamentada em BALACHEFF et al. (2001) 

que, para agrupar e classificar atividades de argumentação e prova, explica: 

 
Dada a grande diversidade de atividades, muitas classificações são 
possíveis. Mas nenhuma é totalmente satisfatória. Por fim, escolhemos 
uma classificação centrada nos objetivos, ainda que estes não sejam todos 
de mesma natureza nem independentes. Mas achamos que essa 
classificação era a que permitia melhor a um professor escolher uma 
atividade adaptada a seus objetivos. (BALACHEFF et al, 2001, p.1, grifos 
nossos)  

 
 

Assim, se existem inúmeras atividades e o professor pode escolher uma 

atividade de acordo com seus objetivos, acreditamos que alguns tipos de 

exercícios podem ser adaptados (ou classificados) pelo professor, para o ensino 

de demonstração. Em razão disso resolvemos procurar na coleção, atividades 

com essa característica que pudessem ser utilizadas com esse objetivo. A essa 

idéia juntamos a sugestão dos professores orientadores do projeto AProvaME, de 

identificar palavras ou expressões relacionadas a demonstração. Quantificamos os 

exercícios com as seguintes palavras ou expressões: “Por quê”, “Justifique”, 

“Demonstre que /prove que”, “Verdadeiro ou falso”, “certo ou errado”. Os números 

que apresentamos nos dão uma noção quantitativa da relação da coleção com 

argumentação e prova: 

 
 

 48
 



 

Série
5ª
6ª
7ª
8ª

Total

59
46

172

Exercícios com idéias de prova

Quantidade de exercícios 
51
16

 
TABELA 1 – Quantidade de exercícios com idéias de Prova 

 
 
 

Palavras ou expressões
certo ou errado 62
demonstre que / prove que 15
explique 16
justifique 7
mostre que 5
por que 54
verdadeiro ou falso 13
Total 172

Quantidade

Palavras relacionadas a demonstração presentes 
nos exercícios

 
TABELA 2 – Quantidade de palavras relacionadas a Prova 

 
 
As expressões (ou palavras) “certo ou errado” aparecem em 62 exercícios, 

“Por que / por quê?” em 54, “justifique” em 7, “demonstre que / prove que” em 15, 

“mostre que” em 5, “explique” em 16, “verdadeiro ou falso” em 13.  

As expressões “Por quê?”, “justifique”, “explique”, “certo ou errado” e 

“verdadeiro ou falso” são utilizadas, na maioria das vezes, em tarefas de 
iniciação a prova, pois consistem em levar o aluno a encontrar argumentos a 

favor ou contra uma conjectura.  

Já as expressões “demonstre que / prove que” são utilizadas, segundo 

BALACHEFF et al. (2001), em tarefas tradicionais de prova, pois são termos 

destinados a alunos que já adquiriram conhecimentos sobre demonstração. 

Para podermos comparar quantitativamente esses exercícios com o total de 

exercícios da coleção, fizemos a seguinte contagem7: 

                                                 
7 Conforme “Respostas dos Exercícios” no final de cada volume da coleção.  
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Unidades
Exercícios 

por unidade
Unidades

Exercícios 

por unidade
Unidades

Exercícios 

por unidade
Unidades

Exercícios 

por unidade
1 212 1 176 1 60 1 138
2 95 2 82 2 70 2 95
3 42 3 117 3 217 3 124
4 182 4 122 4 33 4 227
5 143 5 31 5 100 5 70
6 71 6 228 6 120 6 256
7 133 7 122 7 109 7 184
8 18 8 23 8 126 8 60

9 32
10 177

Total 896 Total 901 Total 1044 Total 1154

Total Geral de exercícios
3995

Quantidade de exercícios da coleção Matemática e Realidade

5ª série 6ª série 7ª série 8ª série

 
TABELA 3 – Quantidade8 de exercícios da coleção Matemática e Realidade 

 
Nesse levantamento encontramos uma quantidade pouco expressiva de 

exercícios sobre prova se compararmos com a quantidade total de exercícios que 

a coleção apresenta. Dos 3995 exercícios9 da coleção, apenas 172 sugerem o 

trabalho com prova (de acordo com critério estabelecido nesse nosso trabalho). 

Deste total, 51 estão no livro da 5ª série, 16 no livro da 6ª série, 59 no livro da 7ª 

série e 46 no livro da 8ª série. 

Após os dos exercícios também analisamos os textos explicativos. Os 

textos apresentam basicamente a mesma estrutura: noção intuitiva – 

apresentação das definições e conceitos – apresentação de procedimentos - 

exercícios de fixação. Essa estrutura reflete a metodologia de ensino-

aprendizagem adotada pela coleção que é fazer o aluno assimilar conceitos e 

procedimentos, observação feita também pelo Guia de Livros Didáticos 

(2005,p.75). 

A demonstração normalmente aparece nos textos explicativos como 

justificativa ou explicação de alguns teoremas e propriedades e, normalmente, 

                                                 
8 Nessa quantidade não estão incluídos os “Desafios”  nem as questões propostas nas seções 
“Matemática no Tempo”.  
9 Não incluímos nesta contagem, nem na análise, os exercícios “Testes” presentes no final de cada 
unidade. 
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após a noção intuitiva e antes dos exercícios de fixação, cabendo ao aluno apenas 

aplicar o teorema ou a propriedade. O aluno recebe a demonstração pronta, não 

há preocupação em fazer com que o aluno reflita sobre os argumentos 

apresentados. Como exemplo, podemos citar o capítulo 19 do terceiro volume que 

apresenta as propriedades dos quadriláteros notáveis. O texto explicativo é 

constituído por três demonstrações em seqüência, seguido de exercícios: 

 
Figura 8-  Demonstração – página 223 – volume 3 
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As demonstrações da coleção são comuns nos capítulos que envolvem 

geometria dos volumes destinados a 7ª e 8ª séries. São os volumes que 

incentivam a construção geométrica, como propõe os PCN, e também estimulam a 

demonstração.  

Após a realização desse levantamento, ampliamos consideravelmente 

nosso conhecimento sobre a coleção escolhida, pois apesar de utilizá-la na 

escola, até o momento não a tinha olhado com esse critério. Acredito que meu 

envolvimento no projeto AProvaME e também o que desenvolvi até aqui nas 

disciplinas do curso de mestrado contribuíram para esse olhar criterioso sobre a 

coleção.  

De posse desses dados, partimos agora, nos próximos capítulos, para um 

levantamento restrito a dois temas, ao Teorema Fundamental da Aritmética (TFA) 

e ao Teorema de Pitágoras. Além de identificarmos os exercícios relacionados a 

argumentação e prova, por meio das mesmas palavras ou expressões, daremos 

atenção aos textos explanatórios relativos a cada tema.   
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CAPÍTULO 2 

IDENTIFICAÇÃO DE PROVA E ARGUMENTAÇÃO NOS TEMAS 
RELACIONADOS COM A ÁLGEBRA. 
 

 

Neste capítulo procuramos identificar como o tema Teorema Fundamental 

da Aritmética se apresenta na coleção analisada e como a argumentação e a 

prova estão inseridas em seu contexto.         
 

2.1. SOBRE O TEOREMA FUNDAMENTAL DA ARITMÉTICA 
  

Provavelmente por volta de 300 a.C. viveu o pensador grego Euclides, e 

acredita-se que ele foi o fundador da escola de matemática de Alexandria. 

Euclides é autor da obra “Elementos”, que segundo EVES (2004) “... Nenhum 

trabalho, exceto a Bíblia, foi tão largamente usado ou estudado e, nenhum 

exerceu influência maior no pensamento científico...” (p. 167). Os “Elementos” é 

uma obra composta por 13 livros que tratam de geometria, aritmética e álgebra. 

Ainda segundo EVES (2004): 

 
No Livro IX encontram-se muitos teoremas significativos. A Proposição IX 
14 é equivalente ao importante teorema fundamental da aritmética – a 
saber, que todo inteiro maior que 1 pode se expressar como produto 
de primos de uma e, salvo quanto à ordem dos fatores, uma só 
maneira.[...] (p. 175, grifos nossos) 

 
Atualmente várias são as publicações que destacam a importância desse 

teorema. Em um artigo publicado na série Tópicos de História da Matemática para 

uso em sala de aula – Números e Numerais, FEY (apud GUNDLACH,1992) 

afirma: 

 
O teorema fundamental da aritmética diz que todo inteiro positivo maior 
que 1 pode ser expresso univocamente como um produto de potências de 
números primos. Devido a este teorema, muitas propriedades dos 
inteiros podem ser reduzidas a propriedades de números primos, o 
que torna o estudo dos números primos especialmente importante. (p. 
48, grifos nossos) 
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Algumas dessas publicações também fazem referência à presença do 

Teorema Fundamental da Aritmética nos “Elementos” de Euclides:  

 
[...] o Teorema Fundamental da Aritmética, já aparece no livro IX dos 
Elementos de Euclides e destaca a importância dos primos na Teoria dos 
Números: eles desempenham um papel análogo ao dos átomos na 
estrutura da matéria. Todos os outros números podem ser obtidos através 
de produtos dos números primos. MILIES e COELHO (2003, p.78, grifos 
nossos)  
 

O Teorema Fundamental da Aritmética – TFA é um dos alicerces do 

conhecimento matemático e, por esse motivo, deve ser valorizado durante a 

trajetória escolar do ensino fundamental. 

 

2.2. O TEOREMA FUNDAMENTAL DA ARITMÉTICA NA COLEÇÃO 
ANALISADA 
 
 Vamos expor, nesse tópico, como o TFA é abordado em cada volume da 

coleção analisada tanto nos conteúdos teóricos como nas atividades e procurar 

identificar o tema Prova e Argumentação nos contextos de todos os quatro 

volumes da coleção. 

De modo geral o TFA é abordado com grande atenção no volume 1, que 

corresponde a 5ª série do ensino fundamental. Nos outros volumes a abordagem 

perde gradativamente a intensidade e o TFA passa a ser conteúdo “aprendido” e 

não se retoma mais as definições e conceitos. 

 

2.2.1. TFA no volume 1 – 5ª. Série 
 

No volume 1, destinado a 5ª. série, os capítulos estão agrupados em oito 

unidades. Podemos considerar que na unidade 1 – “As Quatro Operações 

Fundamentais”, o capítulo 3 tem a função de preparar o aluno para o TFA, pois 

aborda a multiplicação e a divisão, itens importantes no trabalho com o TFA. O 

mesmo acontece com a unidade 2 que aborda potenciação. 
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Na unidade 4 os textos explicativos dos capítulos 10 e 11 apresentam o 

TFA ao aluno em duas etapas, na primeira respondendo a pergunta “O que é 

número primo?”, na segunda apresentando três problemas e uma técnica para 

decompor um número em fatores primos. 

Na primeira etapa o texto coloca a pergunta “O que é número primo?” e 

antes de respondê-la mostra ao aluno o desenvolvimento do Crivo10 de 

Eratósthenes. Em seguida responde a pergunta, dá exemplos de números primos, 

define números compostos e propõe exercícios, como ilustramos abaixo: 

 

 
Figura 9- Apresentação do TFA pagina 114 – volume 1 

 
O texto não faz referência a Eratósthenes, tampouco se preocupa em 

justificar as afirmações apresentadas. 

Após os exercícios, apresenta um procedimento para reconhecer um 

número primo. Na introdução desse procedimento afirma que existem infinitos 

números primos. Cabe ao aluno aceitar essa verdade como um motivador para o 
                                                 
10 Método elaborado por Eratósthenes (276 – 194 a.C.) para determinar todos os primos menores 
que um certo número dado N>0. 
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uso do procedimento que consiste em dividir sucessivamente o número em 

questão pelos primos 2, 3, 5, 7, etc. Mostramos abaixo essa apresentação: 

 
Figura 10 - Apresentação do TFA – página 115 – volume 1 (grifos nossos) 

 
Em seguida são propostos novos exercícios em que o aluno aplicará todos 

os procedimentos apresentados no texto. Não verificamos nessa etapa atividades 

relacionadas à argumentação ou a prova. 

Na segunda etapa os autores da coleção apresentam três problemas para 

dar ao aluno uma noção intuitiva da “decomposição em fatores primos”. O 

enunciado do primeiro problema é acompanhado de uma resolução comentada: 

 

 
Figura 11 - Apresentação do TFA, página 117 – volume 1 (grifos nossos) 

 
O segundo e terceiro problemas são propostos para o aluno resolver e em 

seguida a definição de decomposição é destacada: 
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Figura 12 - Decomposição, pagina 117 volume 1 

 
Mais dois exercícios são propostos, para fixar a definição de decomposição 

antes da primeira versão do enunciado do TFA: 

 

 
Figura 13 - Decomposição, pagina 117 volume 1 

 
Nessa “versão” o nome Teorema Fundamental da Aritmética não é utilizado 

e a afirmação é justificada pelos exemplos explorados nos exercícios. A forma 

como está estruturado o capítulo, evidencia, mais uma vez, a valorização dada 

pela coleção à assimilação de definições e procedimentos. 

Ainda nessa segunda etapa uma técnica para decompor um número em 

fatores primos é apresentada. O texto explicativo mostra a decomposição sendo 

obtida por repetidas divisões com dividendo, divisor, quociente e resto, seguidas 

das mesmas divisões, agora na disposição tradicional de decomposição, que 

evidenciam a potências: 
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Figura 14 - Apresentação do TFA, pagina 118 volume 1 

 
E finalmente o TFA é enunciado. As afirmações apresentadas acima 

compõem esta “versão final” do TFA que é denominada pelo texto de fatoração do 

número: 

 

 
Figura 15 - Apresentação do TFA, pagina 118 volume 1 

 
Outra seqüência de exercícios é proposta com as mesmas características 

das anteriores. São objetivas e não exigem do aluno justificativas em suas 

respostas. 
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Classificamos o texto de apresentação do TFA como Prova Pragmática 

segundo Balacheff (apud GRAVINA, 2001), pois ele valida o teorema, 

apresentando exemplos.   

Quanto às atividades, relembramos que a forma que adotamos para 

identificar, na coleção, os exercícios relacionados à Argumentação e Prova foi 

verificar quais possuem as palavras ou expressões: “Por quê”, “Justifique”, 

“Demonstre que /prove que”, “Verdadeiro ou falso”, “certo ou errado”. 

Os dois capítulos (10 e 11) que apresentam o TFA, não propõem exercícios 

com essas palavras. Em razão disso, relacionamos abaixo as atividades 

identificadas em nosso levantamento que consideramos ter alguma relação com o 

TFA: 

PÁGINA EXERCÍCIO ASSUNTO PALAVRAS
106 2 divisibilidade Por quê?
107 4c divisibilidade Por quê?
107 4d divisibilidade Por quê?
111 34 divisibilidade Por quê?
112 53 divisibilidade Por quê?
121 84a divisores de um número Por quê?
121 84b divisores de um número Por quê?
121 84c divisores de um número Por quê?
121 84d divisores de um número Por quê?
121 84e divisores de um número Por quê?
123 103 divisores de um número certo ou errado
128 124b máximo divisor comum Por quê?
130 138 múltiplos de um número certo ou errado

Argumentação e Prova em exercício de TFA

 
TABELA 4 – Argumentação e Prova no volume 1 

 
Essas atividades estão na unidade 4 que é composta pelos capítulos de 9 a 

15 com os respectivos títulos: “Divisibilidade”, “Números primos”, Decomposição 

em fatores primos”, “Divisores de um número”, “Máximo divisor comum”, “Múltiplo 

de um número” e “Mínimo múltiplo comum”. 

As classificações que seguem são de acordo com Balacheff et al. (2001). 

Classificamos as atividades 2, 4c, 4d, 34, 84 e 124 , como tarefas de 
iniciação a prova, pois consistem em levar o aluno a apresentar argumentos a 

favor ou contra uma conjectura. 

Exemplo: 
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Figura 16 - Exercício 84 do volume 1 

 
As atividades 53 e 138 são ao mesmo tempo tarefas de iniciação a prova 

e tarefas relativas aos enunciados dos teoremas, porque pretendem levar o 

aluno a argumentar sobre as afirmações e também a reconhecer um teorema em 

diversos enunciados. 

Exemplo: 

 
Figura 17 – Exercício 53 do volume  

 

Classificamos as atividades 103 e 138 como tarefas para dar sentido a 
uma frase, pois perguntam sobre a veracidade de uma frase. Achamos 

necessário que nesses exercícios, o professor estimule a apresentação de 

argumentos. 

Exemplo: 

 
Figura 18 - Exercício 138 do volume 1 
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2.2.2. TFA no volume 2 – 6ª. Série 
 

 O volume 2 da 6ª. série está organizado em 8 unidades, cada unidade 

aborda, nessa ordem, os seguintes temas: números inteiros, geometria: ângulos, 

números racionais, potenciação e radiciação, geometria: áreas, equações e 

inequações, aritmética aplicada e estatística. 

Os textos explicativos desse volume não retomam a apresentação do TFA, 

ele aparece como ferramenta para resolução de alguns exercícios em que as 

operações de adição e/ou subtração entre frações com denominadores diferentes 

são necessárias. Nenhum desses exercícios podem ser classificados como tarefas 

relacionadas a argumentação e prova pois exigem do aluno apenas aplicação de 

procedimentos e ou propriedades.  

 

2.2.3. TFA no volume 3 – 7ª. Série 
 
O volume 3 da 7ª.série está organizado em 10 unidades que abordam os 

seguintes temas: Números Reais, Potenciação e Radiciação, Segmentos, Ângulos 

e Triângulos, Estatística, Cálculo Algébrico, Produtos Notáveis e Fatoração, 

Quadriláteros, Equações e Sistemas, Inequações, Circunferência, Arcos e 

Ângulos. 

Na unidade 1, o primeiro capítulo faz uma breve revisão dos números 

naturais, números inteiros e racionais. A intenção é preparar o aluno para o estudo 

dos números reais. Sendo assim, a revisão define números racionais, dá 

exemplos de transformação de fração em decimal, de quando a fração equivale a 

um decimal exato ou a uma dízima periódica, e apresenta o cálculo de geratriz. 

Todos esses itens são acompanhados por exercícios e exercícios de reforço. 

Ao rever os números naturais, define números pares e ímpares e retoma a 

definição de números primos da seguinte forma: 

 
“Recordemos também, que um número natural maior que 1 e 

divisível apenas por 1 e por ele mesmo é chamado número primo. 
São primos os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 17, 19, 23, etc.”(p.13) 
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“Todo número natural maior que 1 ou é primo ou pode ser 
decomposto num produto de fatores primos. Todo número admite 
uma única decomposição em fatores primos, não considerando a 
ordem dos fatores. Veja os exemplos:” 

150 2 500 2
75 3 250 2
25 5 125 5
5 5 25 5
1 5

1

150 = 2 . 3 . 5 . 5 500 = 2 . 2 . 5  . 5 . 5
150 = 2 . 3 . 5² 500 = 2² . 5²

5

 
 

(volume 3, p.13) 
 

Assim, como o exposto no volume 1, o TFA não é apresentado como 

teorema e sim como um objeto matemático para ser aceito. São dados apenas 

dois exemplos que realçam (e retomam) o procedimento de decomposição em 

fatores primos e não existe preocupação em discutir com o aluno a possibilidade 

de se apresentar uma prova dessa afirmação além da prova pragmática.  

Os exemplos, acima, encerram a revisão da “decomposição”, sem 

“exercícios” e “exercícios de reforço”, supondo que o aluno conheça o assunto. 

Essa suposição é baseada no fato de que o aluno deverá usar esse conhecimento 

em várias situações neste volume, como no exemplo: 

 

  
Figura 19 - Exercício 6 do Volume 3 
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2.2.4. TFA no volume 4 – 8ª. Série 
 

O volume 4 da 8ª.série está organizado em 8 unidades e cada unidade 

estuda respectivamente os seguintes assuntos: Radicais, Cálculo Algébrico, 

Equações, Semelhança, Estatística e probabilidade, Polígonos e Circunferência, 

Funções e por fim Complementos de Geometria. 

Os textos explicativos desse volume não retomam o TFA, ele aparece 

apenas de forma implícita e em raros exercícios. Os que identificamos envolvem 

expressões algébricas com coeficientes fracionários e com denominadores 

diferentes, portanto na resolução, o aluno usará a decomposição em fatores 

primos. 

Quanto às atividades, relembramos que a forma adotada para identificar a 

argumentação e prova foi, destacar os exercícios propostos que possuem 

palavras relacionadas à prova e que de certa forma estão relacionados com o 

TFA. 

Dos selecionados, apenas 2 exercícios envolvem de forma indireta o TFA, o 

exercício 102 da página 29 e  o exercício 104 da página 30, ambos podem ser 

utilizados pelo professor como tarefas de iniciação a prova e também como 

tarefas para dar sentido a uma frase. É necessário que os alunos encontrem 

argumentos a favor ou contra as igualdades apresentadas, para isso farão uso da 

decomposição em fatores primos. Ilustramos abaixo tais exercícios: 

 
Figura 20 - Exercício 102 do Volume 4 
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Figura 21 - Exercício 104 do Volume 4 

 
Para finalizar este capítulo, consideramos que tanto nos conteúdos teóricos 

como nas atividades que se relacionam com o TFA, a coleção analisada se 

identifica, de acordo com BALACHEFF et al. (2001) com tarefas de iniciação a 

prova ou com tarefas para dar sentido a uma frase.  
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CAPÍTULO 3 

IDENTIFICAÇÃO DE PROVA E ARGUMENTAÇÃO NOS TEMAS 
RELACIONADOS COM A GEOMETRIA. 

 
 
Neste capítulo vamos analisaremos a coleção “Matemática e Realidade” 

quanto à abordagem que a mesma faz do Teorema de Pitágoras e como a prova e 

argumentação se fazem presentes na coleção. 

 

3.1. SOBRE O TEOREMA DE PITÁGORAS 
 
Muito do que conhecemos hoje da matemática já era do domínio de povos 

antigos como babilônios e egípcios (3000 a.C. – 260 d.C.). Materiais encontrados 

e analisados por arqueólogos comprovam “que os babilônios do período 2000 a.C. 

a 1600 a.C. já estavam familiarizados com as regras da área do retângulo, da área 

do triângulo retângulo e do triângulo isósceles” EVES (2004), e também com a 

relação entre os números que representam os lados de um triângulo retângulo. Os 

egípcios, por sua vez, utilizavam o triângulo com lados medindo 3, 4 e 5 unidades 

para resolver problemas da vida prática, como relata EVES (2004): 

 
Há registros de que os agrimensores egípcios antigos, do tempo dos 
faraós, construíam triângulos 3, 4, 5 com uma corda dividida em 12 
partes iguais por 11 nós para demarcar ângulos retos.[...] (p.86) 

 
Entre os vários registros do povo egípcio está o “Papiro Matemático Cairo”, 

e sobre ele EVES (2004) afirma: 

 
O chamado papiro matemático Cairo foi desenterrado em 1938 e 
investigado em 1962. O papiro, que data de 300 a.C. 
aproximadamente, contém quarenta problemas de matemática, nove 
dos quais lidam exclusivamente com o teorema de Pitágoras e 
mostra que os egípcios dessa época não só sabiam que o triângulo 
3, 4, 5 é retângulo, mas que também acontecia o mesmo para os 
triângulos 5, 12, 13 e 20, 21, 29. (p, 87) 
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EVES (2004) ainda propõe que seu leitor resolva três problemas 

encontrados no papiro matemático Cairo: 

 
(a) Uma escada de 10 cúbitos está com seus pés a 6 cúbitos da 
parede. Que distância a escada alcança? 
(b) Um retângulo de área 60 cúbitos quadrados tem diagonal 13 
cúbitos. Determine os lados do retângulo. 
(c) Um retângulo de área 60 cúbitos quadrados tem diagonal de 15 
cúbitos. Determine os lados do retângulo. (p.87) 
 
 

Desde a antiguidade muito se escreve sobre o teorema de Pitágoras e entre 

os inúmeros artigos que encontramos BONGIOVANNI (2005) afirma que: 

 
Atribui-se a Pitágoras a primeira demonstração de uma relação 
matemática que estabelece uma ponte entre uma propriedade 
métrica e uma propriedade angular. Esta relação é chamada hoje de 
Teorema de Pitágoras.  

 
A revista do professor de matemática – RPM tem vários artigos em seus 

exemplares, que tratam do Teorema de Pitágoras direta ou indiretamente. Do 

volume 2 retiramos: 
 

Como sabemos, o enunciado do Teorema de Pitágoras é o 
seguinte: “A área do quadrado cujo lado é a hipotenusa de um 
triângulo retângulo é igual à soma das áreas dos quadrados que 
têm como lados cada um dos catetos”. Se a, b são as medidas dos 
catetos e c é a medida da hipotenusa, o enunciado acima equivale 
a afirmar que a2 + b2 = c2. (p.13) 

 
Segundo EVES (2004) Pitágoras provavelmente nasceu por volta de 572 

a.C. na ilha de Egéia de Samos, antiga Grécia. Pode ter residido um tempo no 

Egito e quando retornou à Grécia foi morar em Crotona, colônia grega, onde 

fundou a famosa escola Pitagórica, um centro de estudos de filosofia, matemática 

e ciências naturais. 

 

3.2. O TEOREMA DE PITÁGORAS NA COLEÇÃO ANALISADA 
 

Para o ensino fundamental um estudo significativo do Teorema de Pitágoras 

pode contribuir para que o aluno tenha um bom desempenho nas séries 
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posteriores, no que se refere às relações métricas, ele poderá fazer uso dentro e 

fora da escola e não só nas aulas de matemática. Fora da escola ele poderá, por 

exemplo, ter uma visão crítica de construções de rampas e escadas muito 

íngremes que aumentam o esforço físico das pessoas para vencê-las.    

O Teorema de Pitágoras é trabalhado na coleção de forma gradativa. Nos 

primeiros volumes são introduzidos conceitos elementares, como reta, segmento, 

ângulo etc. Esses conceitos são ampliados e nessa ampliação outros são 

agregados de forma que no último volume (vol.4 – 8ª série), o Teorema de 

Pitágoras é abordado de uma forma adequada para a série, servindo então de 

“ferramenta” para o estudo dos capítulos seguintes do volume.    

 

3.2.1. O Teorema de Pitágoras no volume 1 – 5ª. Série 
 

Para trabalhar com o Teorema de Pitágoras o aluno necessita de conceitos 

importantes, ou seja, precisa de noções fundamentais de Geometria como por 

exemplo, identificar e representar os lados de uma Figura, geométrica e 

algebricamente. 

A unidade 3 do volume 1 se propõe a trabalhar esses conceitos. Este 

volume, pelo que observamos, é destinado a apresentar a geometria ao aluno. O 

primeiro capítulo desta unidade - “Noções Fundamentais” - é iniciado com um 

pouco da história da geometria e com conceitos de “forma”, “ponto”, “reta” e 

“plano”. 

O capítulo seguinte introduz o conceito de “segmento de reta” e logo após, 

no capítulo 8 se define “ângulo” e “ângulo reto”.   

Na unidade 2 a potência é estudada em dois capítulos, o primeiro define 

potência e propõe exercícios para que o aluno possa assimilar a idéia, o segundo 

traz o “Sistema de numeração”, assunto no qual o conceito de potência é utilizado.   

Assim, esses cinco capítulos trabalham conceitos que, mais tarde, serão 

necessários para o estudo do Teorema de Pitágoras. 
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No capítulo 22, a Geometria é tratada com a noção de medidas. Aqui a 

proposta é representar numericamente segmentos que podem formar Figuras 

geométricas. 

Os polígonos são definidos e alguns “nomes dos polígonos” são 

apresentados, entre eles o triângulo: “polígono de três vértices e três lados”. 

(p.231). 

Relembramos que a forma que adotamos para identificar a Argumentação e 

Prova é destacar os exercícios propostos que possuem palavras relacionadas à 

prova e que de certa forma estão relacionados com o Teorema de Pitágoras. 

Em nosso levantamento os seguintes exercícios apresentam palavras 

relacionadas à prova e envolvem de forma indireta o Teorema de Pitágoras: 

 

PÁGINA EXERCÍCIO ASSUNTO PALAVRAS
69 34 propriedades da potenciação certo ou errado
69 37 propriedades da potenciação certo ou errado
69 40 propriedades da potenciação certo ou errado
69 42 propriedades da potenciação certo ou errado
71 44 propriedades da potenciação certo ou errado
71 47 propriedades da potenciação certo ou errado
71 53 propriedades da potenciação certo ou errado
94 20 pontos colineares certo ou errado
94 21 pontos colineares certo ou errado

Argumentação e Prova em exercício de TP

 
TABELA 5 – Teorema de Pitágoras e Argumentação e Prova no Volume 1 

 
Classificamos todos esses exercícios como tarefas para dar sentido a 

uma frase, pois o professor pode propor aos alunos que apresentem argumentos 

sobre a veracidade das igualdades apresentadas. Esses argumentos poderão ser 

úteis aos alunos quando necessitarem representar algebricamente o Teorema de 

Pitágoras. Abaixo, ilustrados, dois desses exercícios: 

 

 
Figura 22– 5ª série (p.69 – exercício 34) - Volume 1 
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Figura 23 – 5ª série (p.69 – exercício 40) -Volume 1 

 

Os nove exercícios da tabela 5 podem ser considerados como de “Tarefa de 

iniciação a prova”, pois consistem em levar o aluno a encontrar argumentos a favor 

ou contra uma afirmação. 

 

3.2.2. O Teorema de Pitágoras no volume 2 – 6ª. Série 
 
O estudo de ângulo é retomado na unidade 2. Além de retomar o conceito, 

trabalha operações com medidas de ângulos e classificação dos ângulos. 

No último capítulo da unidade, a noção de ângulo está inserida no estudo 

das posições relativas de duas retas. 

Outro conceito importante para o estudo do Teorema de Pitágoras é o de 

potência. O volume retoma o estudo de potência e raiz na unidade 4 que está 

dividida em três capítulos, aborda “potência de expoente natural”, “potência de 

expoente negativo” e “raiz quadrada aritmética”.  

Dessa abordagem identificamos apenas um exercício que apresenta 

palavras que consideramos relacionadas à prova. 

 
PÁGINA EXERCÍCIO ASSUNTO PALAVRAS

124 45 propriedades da potenciação certo ou errado  
TABELA 6 – Teorema de Pitágoras e Argumentação e Prova no Volume 2 

 
Esse exercício envolve o conceito de potência que é um dos conceitos 

usados no Teorema de Pitágoras. Classificamos como uma tarefa de iniciação a 
prova na qual o aluno é levado a encontrar argumentos a favor ou contra uma 

afirmação.  
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Figura 24 - 6ª série – (p.124 - exercício 45) - Volume 2 

 
 

3.2.3. O Teorema de Pitágoras no volume 3 – 7ª. Série 
 
Assim como nos dois volumes anteriores uma unidade do volume 3 aborda 

“Potenciação”. Podemos perceber a atenção especial que este assunto recebe dos 

autores da coleção, pois no volume 4 (8ª série), as potências e suas propriedades 

são retomadas logo no primeiro capítulo, fazendo parte da unidade 1 que estuda 

“Radicais”. 

Como a primeira unidade deste volume trabalha números reais, a unidade 2 

estuda potência de base real e expoente inteiro. Observamos aqui, a intenção de 

ampliar os conhecimentos relativos a números e consolidar os relativos a 

potenciação. O mesmo se observa na unidade 3 em que são também ampliados 

os conhecimentos sobre: segmentos, ângulos, retas e triângulos, cuja intenção é 

também ampliar o conhecimento geométrico.   

No que se refere à geometria, principalmente as relações métricas no 

triângulo retângulo, notamos uma preocupação em distribuir o assunto entre os 

quatro volumes. 

O teorema de Pitágoras não aparece nesse volume, mas constatamos que 

ele será abordado no próximo volume. Essa constatação é devida a ampliação 

dos conceitos estudados nos volumes anteriores. Tal proposta é coerente porque 

são conceitos necessários ao estudo do Teorema de Pitágoras. 
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Consideramos que uma pequena pausa na proposta de conceitos novos, 

pode ser propícia ao lançamento de atividades que fortaleçam os conhecimentos 

matemáticos construídos. Essas atividades seriam as “Tarefas relacionadas à 

prova”. 

Apesar das abordagens, relacionadas à prova, feitas em alguns textos 

explicativos das unidades 7 e 10 e também das abordagens de seus respectivos 

exercícios, acreditamos serem estas insuficientes, se pensarmos que são 10 

unidades e que todas juntas possuem 30 capítulos. Além disso, esse volume é o 

que apresenta a maior quantidade de exercícios entre os quatro volumes da 

coleção.  

 Em nosso levantamento dos 1044 exercícios do volume da 7ª série, 59 

apresentam as palavras relacionadas à prova e 24 deles envolvem de forma 

indireta o Teorema de Pitágoras.  

Procuramos analisar a maior quantidade possível esses 24 exercícios, 

porque é o volume que mais aborda “demonstração” e o que mais propõe “Tarefas 

tradicionais”. 

 
PÁGINA EXERCÍCIO ASSUNTO PALAVRAS

49 23 propriedades das potências verdadeiro ou falso
52 36 raiz quadrada verdaeiro ou falso e justifique
79 41 bissetriz demonstre que
95 73 desigualdade triangular justifique
96 86 desigualdade triangular justifique

131 214 propr.dos triang.isósceles demonstre
131 215 propr.dos triang.isósceles demonstre
214 10 soma dos ângulos certo ou errado
220 22 quadriláteros notáveis verdadeiro ou falso
220 27 quadriláteros notáveis certo ou errado
224 38 propr.dos quad. Notáv. certo ou errado
225 49 propr.dos quad. Notáv. certo ou errado
226 53 propr.dos quad. Notáv. prove que
227 59 propr.dos quad. Notáv. certo ou errado
228 62 propr.dos quad. Notáv. prove que
228 70 propr.dos quad. Notáv. certo ou errado
229 73 propr.dos quad. Notáv. certo ou errado
230 78 propr.dos quad. Notáv. certo ou errado
231 84 propr. do trapézio isósceles prove que 
232 88 propr. do trapézio isósceles mostre que
234 97 propr.dos quad. Notáv. prove que 
234 101 propr.dos quad. Notáv. prove que 
234 102 propr.dos quad. Notáv. justifique
234 103 propr.dos quad. Notáv. demonstre que  

TABELA 7 – Teorema de Pitágoras e Argumentação e Prova no Volume 3 
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Analisamos abaixo alguns desses exercícios que estão relacionados ao 

Teorema de Pitágoras, por trabalharem conceitos envolvidos ao tema. 

No exercício 41, da página 79, encontramos a primeira palavra “demonstre”. 

Portanto, a primeira atividade que classificamos como tarefa tradicional que, 

segundo BALACHEFF et al. (2001), são destinadas a alunos que já adquiriram 

conhecimentos sobre demonstração.  Apesar dessa classificação, acreditamos 

que o trabalho desenvolvido pela coleção não proporciona ao aluno 

conhecimentos sobre demonstração, ou seja, não propõe de forma satisfatória 

atividades que fazem o aluno empregar os conceitos apreendidos para validar 

uma afirmação, além de não conduzi-lo, de forma clara da prova pragmática, para 

a prova intelectual (conf, Balacheff, apud GRAVINA, 2001) e tampouco discute 

com o aluno a necessidade de uma “prova rigorosa”. 

 

 
Figura 25– 7ª série (p.79 – exercício 41) -  Volume 3 

 
 
O exercício acima é o penúltimo de uma seqüência de 22, propostos no 

capítulo 6, segundo capítulo da unidade 3, dedicada à geometria. Até aqui não foi 

discutido com o aluno o conceito de demonstrar, nem a importância da validação 

de uma afirmação. A abordagem feita nesse capítulo e no anterior é a de trabalhar 

de forma considerável, construções geométricas relacionadas aos temas 

apresentados.  

O primeiro capítulo da unidade trata de segmentos, seu texto utiliza a 

construção com régua e compasso para auxiliar o aluno na assimilação dos 

conceitos de segmento e ponto médio de um segmento. Duas construções são 

apresentadas com desenhos, reproduzindo os movimentos do compasso, 

seguidos pelos procedimentos, apresentados em linguagem natural.  O capítulo é 

finalizado com “Exercícios” e “Exercícios de reforço” que propõem algumas 

construções. 
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O capítulo 6 e os demais capítulos da unidade seguem a mesma estrutura, 

apresentam conceitos, mostram construções e propõem exercícios que incentivam 

o uso de régua graduada, compasso e, em alguns casos, o transferidor.  

Acreditamos que o desenvolvimento do exercício (41), pelo aluno, depende 

muito da ação do professor. Consideramos que para desenvolver esse exercício o 

aluno necessitará assimilar os conceitos que aparecem no enunciado (demonstre, 

bissetrizes, ângulos, adjacentes, suplementares e ângulo reto) e, encadear 

logicamente os argumentos advindos desses conceitos. Portanto pode-se supor 

que ele já tenha adquirido conhecimentos sobre demonstração. 

Pensando em “assimilação de procedimentos”, muito explorado pela 

coleção, os exercícios que precedem o de número 41, trabalham com o aluno 

todos os “procedimentos” necessários para o desenvolvimento desse exercício. 

Falta, em nosso entendimento, a capacidade de articular as “informações” para 

validar ou não a afirmação em questão. 

Abaixo, mostramos a resolução11 apresentada pela coleção no “Manual do 

professor”: 

 

 
FIigura 26 – 7ª série – (p.18  do manual do professor, resolução do exercício 41) - Volume 3 

 
O exercício 73, da página 95, trabalha o conceito de triângulo ampliando a 

concepção do aluno no que se refere à condição de existência de um triângulo. É 

                                                 
11 Os exercícios assinalados com  estão resolvido no manual do professor. 
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uma “Tarefa de iniciação a prova” e será necessário que o aluno apresente 

argumentos para justificar sua resposta: 

 

 
Figura 27 – 7ª série – (p.95 - exercício 73) - Volume 3 

 

O aluno poderá apresentar construções com régua e compasso ou aplicar a 

propriedade “Em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros 

dois”, mostrando as relações entre as medidas. Essas possibilidades de respostas 

do aluno são apresentadas na página 94, capítulo 8. 

O exercício 10, da página 214, traz novamente o conceito de triângulo, 

agora relacionando triângulo e seus ângulos internos com um quadrilátero e seus 

ângulos internos.  É uma “Tarefa de iniciação a prova” pois pretende levar o 

aluno a encontrar argumentos a favor ou contra uma conjectura. 

 

 
Figura 28 – 7ª série – (p.214 - exercício 10) - Volume 3 

 
O conhecimento para o aluno responder essa pergunta está no texto 

explicativo que o capítulo 18 apresenta, nas páginas 212 e 213. O texto é 

introduzido com uma afirmação seguida de uma pergunta: “A soma das medidas 

dos ângulos de um triangulo é 180. Qual é a soma das medidas dos ângulos de 

um quadrilátero?”. A seguir desenvolve a explicação apresentando um quadrilátero 

e uma diagonal que divide este quadrilátero em dois triângulos. Para cada 

triângulo, afirma que a soma de seus ângulos é 180° através das igualdades: 

 e . A explicação é concluída com a soma dessas 

duas igualdades conforme ilustramos abaixo: 

°=++ 180ˆ zBx °=++ 180D̂ty

 

 74
 



 

 
Figura 29 - Referencial do aluno para responder o exercício – p.212 – volume 3 

 
 

 
Figura 30 - Referencial do aluno para responder o exercício – p.213 – volume 3 

 
 

Concluímos que o texto apresenta argumentos geométricos e algébricos 

para provar a afirmação e, quanto à pergunta da introdução, “Qual é a soma das 

medidas dos ângulos de um quadrilátero?”, cabe ao aluno recorrer a esses 

argumentos para responder o exercício. Por esse motivo classificamos essa tarefa 

como tarefa de iniciação a prova. 

O exercício 27, da página 220, continua trabalhando o conceito de 

quadrilátero, agora comparando os quadriláteros notáveis. É também uma “Tarefa 
de iniciação a prova”, BALACHEFF et al. (2001), que consiste em levar o aluno a 

encontrar argumentos a favor ou contra uma afirmação. Os conceitos para que o 

aluno desenvolva esse exercício são apresentados no texto que precede o 

exercício. 
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Figura 31– 7ª série – (p.220 - exercício 27) - Volume 3 

 
Todos os exercícios constantes na tabela, que apresentamos no início deste 

item, são propostos pela coleção baseados nos conhecimentos apresentados nos 

respectivos textos. Geralmente o aluno só tem que associar o exercício ao texto. 

Assim podemos dizer que a maioria dos exercícios faz com que o aluno reproduza 

os procedimentos apresentados pelo texto (fato comum em todos os volumes da 

coleção). Isso se aplica inclusive aos exercícios que classificamos como tarefa 
tradicional, conforme BALACHEFF et al.(2001), destinados a alunos com 

conhecimentos sobre prova.  

Em relação a esses exercícios acreditamos que os alunos não estão 

preparados para “demonstrar” ou “provar” considerando o sentido matemático 

dessas palavras e a abordagem feita pela coleção nesse sentido (não fala com o 

aluno sobre prova, não diz para o aluno que algumas de suas apresentações são 

provas, não fala da necessidade da validação). O fato dos autores colocarem no 

manual do professor a resolução de todos os exercícios com as palavras 

“demonstre” e “prove” justificam esse nosso argumento. 

Abaixo analisamos alguns desses exercícios e sua resoluções. 

O capítulo 19, trata das propriedades dos quadriláteros notáveis e como as 

noções gerais foram abordadas no capítulo anterior, todas as propriedades são 

demonstradas em linguagem formal e entre cada demonstração uma seqüência de 

exercícios é proposta. Esses exercícios procuram explorar cada propriedade em 

questão. O exercício 53 refere-se à propriedade dos retângulos: 
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Figura 32– 7ª série – (p.226 - exercício 53) - Volume 3 

 
 

Para realizar essa prova o aluno deverá argumentar que as diagonais de 

um retângulo são congruentes, que todo retângulo é um paralelogramo e que, 

portanto, suas diagonais cortam-se ao meio (demonstrado na p.222). A resolução 

apresentada na página 21 do manual do professor também apresenta esses 

argumentos: 

 
 

 
Figura 33– 7ª série – (p.21 do manual do professor, resolução do exercício 53) - Volume 3 

 

 

O exercício 62, da página 228, é outro com a mesma característica do 

exercício 53, portanto uma “Tarefa tradicional”. 
 

 
Figura 34– 7ª série (p.228 – exercício 62) - Volume 3 

 
 

Para realizar essa prova, o aluno deverá recorrer aos casos de semelhança 

apresentados no capítulo 10 (p.109 – 119), às propriedades dos quadriláteros 

notáveis em que todo losango é paralelogramo e que, portanto, os ângulos 
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opostos são congruentes, os lados opostos são congruentes e as diagonais 

cortam-se ao meio (demonstradas nas páginas 221 - 223, 227-228). O aluno 

poderá articular essas propriedades da seguinte forma: 

 
 

 
Figura 35– 7ª série – (p.21  do manual do professor, resolução do exercício 62) - Volume 3 

 
 

O texto da página 233 vem acompanhado de oito exercícios, quatro deles 

são tarefas tradicionais, pois apresentam em seus enunciados palavras 

relacionadas a esse tipo de prova. O conjunto, texto e exercícios, refletem o rigor 

no encadeamento lógico adotado pela coleção.   

O texto demonstra as propriedades relacionadas à “base média nos 

triângulos”. Mostramos abaixo parte deste texto: 
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Figura 36 - Exemplo de demonstração – página 233 – volume 3 

 

A aplicação do conhecimento apresentado acima é necessária nos 

exercícios 97, 101, 102 e 103 os quais ilustramos abaixo: 

 

 
Figura 37 - Exemplo de exercícios propostos – página 234 – volume 3 

 
 
Para realizar essa prova, o aluno deverá argumentar que o segmento MQ é 

metade do segmento BD e que também são dois segmentos paralelos. Essas 

 79
 



 

mesmas relações são verificadas entre os segmentos NP e BD e demonstradas na 

Figura 37. O manual do professor apresenta a seguinte resolução: 

 

 
 

Figura 38 - 7ª série – (p.21 do manual do professor, resolução do exercício 97) – volume 3 

 
 
Ilustramos abaixo o exercício 101, página 234: 
 

 
Figura 39 – 7ª série (p.228 – exercício 62) - Volume 3 

 
Para realizar essa prova, o aluno deverá provar que MNPQ é um 

paralelogramo (conforme resolução do exercício 97), que os lados paralelos desse 
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paralelogramo são também paralelos às respectivas diagonais do retângulo ABCD. 

Essas afirmações são demonstradas na Figura 39 e o manual do professor 

apresenta a seguinte resolução: 

 

 
Figura 40 - 7ª série-(p.22  do manual do professor, resolução do exercício 101) - Volume 3 

 
No exercício 102, página 234, que consideramos como “Tarefa 

tradicional” a palavra “prove” dos exercícios anteriores é substituída por 

“justifique”. 

 

 
Figura 41– 7ª série (p.234 – exercício 102) - Volume 3 

 
Para realizar essa prova, o aluno deverá provar que PQRS é um 

paralelogramo (conforme resolução do exercício 97), que os lados paralelos desse 

paralelogramo são também paralelos às respectivas diagonais do losango ABCD. 
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Essas afirmações são demonstradas na Figura 41 e na página 227 do volume 3. O 

manual do professor apresenta a seguinte resolução: 

 

 
Figura 42– 7ª série – (p.22  do manual do professor, resolução do exercício 102)- Volume 3 

 
 

No exercício 103, página 234, “Tarefa tradicional” a palavra “prove” dos 

exercícios anteriores é substituída pela sinônima “demonstre”, PIETROPAOLO 

(2005) comenta esta convenção. 

 

 
Figura 43 - 7ª série (p.234 – exercício 103) - Volume 3 

 
Para realizar essa prova, o aluno deverá provar que EFGH é um 

paralelogramo (conforme resolução do exercício 97), que os lados paralelos desse 

paralelogramo são também paralelos às respectivas diagonais de ABCD, que é um 
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quadrado e também losango (conforme exercício 101). Essas afirmações são 

demonstradas na Figura 43 e nos exercícios indicados. O manual do professor 

apresenta a seguinte resolução: 

 

 
Figura 44 - 7ª série-(p.22 do manual do professor, resolução do exercício 103) - Volume 3 

 

 

Consideramos que nesse volume os conteúdos e as atividades propostas 

pela coleção têm caráter expansivo, isto é, dar continuidade aos assuntos dos 

volumes anteriores. Entendemos que esse seria um bom momento para dar à 

prova um papel de destaque, tendo em vista os poucos exercícios relacionados à 

prova, se comparados aos 1044 de todo o volume.  

Os 19 exercícios, que acreditamos estarem relacionados de forma indireta 

ao teorema de Pitágoras, são pouco expressivos, se comparados aos 1044 

exercícios da coleção. 

 

3.2.4. O Teorema de Pitágoras no volume 4 – 8ª. Série 
 
Conforme explicitado anteriormente, no volume 4 (8ª série), as potências e 

suas propriedades são retomadas logo no primeiro capítulo, fazendo parte da 

unidade 1 que estuda “Radicais”. 

A unidade 4 faz um estudo amplo de semelhança começando pelo Teorema 

de Tales, passando por semelhança de triângulos e chegando às relações 

métricas no triangulo retângulo, momento em que o Teorema de Pitágoras 
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aparece. O capítulo em que isso ocorre é o 13º (décimo terceiro) da unidade, sob 

o título “Relações Métricas no Triângulo Retângulo”. O capítulo destaca os 

elementos de um triângulo retângulo, as semelhanças no triângulo retângulo e as 

conseqüentes relações métricas, ilustradas dessa forma: 

  

 
Figura 45 – Relações Métricas no Triângulo Retângulo p.129 - volume 4 

 
Observamos na imagem acima a presença dos conceitos trabalhados nos 

volumes anteriores: formas, ângulos, segmento, potência, o triângulo retângulo e a 

representação algébrica das relações. É importante ressaltar que para 

compreender e explorar o teorema esses conceitos são necessários. 

As relações métricas são então realçadas como “as principais relações 

métricas no triângulo retângulo” e caracterizadas como propriedades conforme 

ilustramos abaixo: 

 

 
Figura 46 - Relações Métricas no Triângulo Retângulo p.129 - volume 4 
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A partir das relações métricas (1) e (2) a demonstração do Teorema de 

Pitágoras é então concluída da seguinte forma: 
 

 
Figura 47 - O Teorema de Pitágoras – p 130 -  volume 4 

 
Após a demonstração, são propostos exercícios para que aluno aplique as 

propriedades que foram apresentadas. Em nenhum deles as palavras explique, 

justifique e demonstre foram utilizadas. Portanto, nesse trecho, a demonstração é 

utilizada apenas para “validar” o teorema de Pitágoras. 

No item seguinte, o capítulo apresenta as “Aplicações notáveis do teorema 

de Pitágoras” e os exercícios para fixação dessas aplicações. As aplicações são: 

cálculo da diagonal do quadrado em função do seu lado, e cálculo da altura de um 

triângulo eqüilátero em função de seu lado, e são demonstradas usando 

representações algébricas e geométricas. Após os exercícios são apresentadas 

construções geométricas de segmentos com medidas irracionais, além de outros 

exercícios que propõem construções com régua e compasso de novos segmentos 

com medidas irracionais. 

No final do capítulo, temos a seção “Matemática no tempo” que sob o título 

“O Teorema de Pitágoras” conta um pouco da vida de Pitágoras e da 

demonstração, que segundo alguns historiadores, foi dada por Pitágoras: 
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Figura 48 - Demonstração atribuída a Pitágoras – p.147 – volume 4 

 
O texto da seção ainda observa que depois dessa, muitas demonstrações 

diferentes já foram feitas, mas nenhuma usa menos palavras que a do matemático 

hindu Bhaskara (c. 1114 – 1185), que desenhou uma Figura e junto a ela escreveu 

“veja!”. O texto explica a demonstração da seguinte forma: 

 

 
Figura 49 - Demonstração de atribuída a Bhaskara – p.148 – volume 4 

  
Outra demonstração do teorema de Pitágoras apresentada nessa seção é a 

de James A. Garfield (1831 – 1881), que compara a área de um trapézio com a 

soma das áreas de três triângulos: 
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Figura 50 - Demonstração atribuída a James A. Garfield – p.148 – volume 4 

   
Nos capítulos seguintes, o teorema de Pitágoras faz parte dos novos 

conceitos abordados, por exemplo, “Razões trigonométricas no triângulo 

retângulo”, “Área do retângulo, do quadrado e do paralelogramo”, “Área do 

triângulo, do losango e do trapézio”, “Polígonos regulares”, “Lado e apótema de 

polígonos regulares” e “Área do círculo e de suas partes”. Em todos eles 

demonstrações geométricas e algébricas estão presentes nos textos explicativos e 

a maioria das demonstrações utiliza a álgebra e a geometria concomitantemente.  

Na unidade 8, última unidade da coleção, o capítulo 27 aborda as “Relações 

métricas em um triângulo qualquer”, e o teorema de Pitágoras é utilizado na 

demonstração dos três casos da primeira relação: Lei dos cossenos quando um 

determinado ângulo é reto, agudo ou obtuso. Abaixo mostramos a terceira 

demonstração: 

 

 
Figura 51 - Demonstração das relações métricas em um triângulo qualquer. p. 321-Volume 4 
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Na segunda relação métrica, lei dos senos, o Teorema de Pitágoras não 

aparece no texto explicativo. No capítulo 29, os conhecimentos supostamente 

adquiridos no trabalho com a coleção, facilitam a compreensão do “Teorema das 

bissetrizes”. 

Quanto aos exercícios, relembramos que a forma adotada para identificar a 

Argumentação e Prova foi destacar os exercícios propostos que possuem palavras 

relacionadas à prova e argumentação e que de certa forma estão relacionadas 

com o Teorema de Pitágoras. 

Em nosso levantamento dos 1154 exercícios do volume da 8ª. Série, 46 

apresentam as palavras relacionadas à prova. Destes, 13 exercícios envolvem de 

forma direta ou indireta o Teorema de Pitágoras: 

 
PÁGINA EXERCÍCIO ASSUNTO PALAVRAS

19 44 raíz quadrada certo ou errado

20 55 raíz quadrada verdadeiro ou falso

27 82 relação entre potência e raizes verdadeiro ou falso

29 102 relação entre potência e raizes resp correta, resp errada

30 104 relação entre potência e raizes verdadeiro ou falso

32 108 operações com radicais verdadeira ou falsa?Por quê?

107 1 texto Tales de Mileto por que

107 2 texto Tales de Mileto explique

107 3 texto Tales de Mileto analise e explique

116 53 semelhan. Triang. mostre que

117 66 semelhan. Triang. certo ou errado

148 1 texto  teorema de Pitágoras por quê?

148 4 texto  teorema de Pitágoras por que  
TABELA 8-Teorema de Pitágoras e Argumentação e Prova no volume 4 

 

Como optamos pela identificação de palavras relacionadas à prova e 

argumentação nos exercícios que a coleção propõe ao aluno e, considerando que 

nesse volume, um item do capítulo 13 trata das “Aplicações notáveis do teorema 

de Pitágoras”, compondo o capítulo de título “Relações métricas no triângulo 

retângulo”, notamos a falta de atividades que explorem a demonstração desse 

teorema. 

BONGIOVANNI (2005) afirma que:   
O livro ‘The pythagorean Proposition’ de Elisha Scott Loomis apresenta 370 
demonstrações diferentes do teorema de Pitágoras. Entre elas temos 109 
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provas algébricas baseadas nas relações métricas nos triângulos 
retângulos.  

Portanto, se a coleção dá atenção às relações métricas, seria interessante 

usar algumas dessas 109 provas, que são baseadas nas relações métricas, em 

exercícios para os alunos. 

Em nosso trabalho, já citamos a ênfase que a coleção dá ao teorema de 

Pitágoras na seção “Matemática no Tempo”, expondo a demonstração dada por 

Pitágoras e outras duas de outros matemáticos. Mas, a seção com tal explanação 

está no final do capítulo e por esse motivo pode não ser percebida pelo professor, 

chegando até mesmo a ser ignorada, e devido à sua localização pode-se até 

entender que não é importante.  

Sendo assim, consideramos que as atividades abaixo de certa forma estão 

relacionadas ao Teorema de Pitágoras por trabalharem conceitos envolvidos. 

Tomemos como exemplo o exercício 53, da página 116, que envolve semelhança, 

triângulos e perímetro: 

 

 
Figura 52 – 8ª série (p.116 – exercício 53) - Volume 4 

 
Podemos incluir esse exercício entre as “Tarefas relativas aos 

enunciados dos teoremas”, BALACHEFF et al. (2001), pois pretende levar o 

aluno a compreender o teorema e reconhecê-lo em diversos enunciados. 

A atividade 66, da página 117, é “Tarefa de iniciação a prova”, 
BALACHEFF et al. (2001), pois pretende levar o  aluno a encontrar argumentos a 

favor ou contra uma conjectura.   

 

 89
 



 

 
Figura 53 – 8ª série (p.117 – exercício 66) - Volume 4 

 

Para finalizar, incluímos em nossa análise as quatro questões relativas ao 

texto “O teorema de Pitágoras”. Como comentamos acima, ele está na seção 

“Matemática no tempo” (p.146 a 148) e suas questões propõem a leitura do texto e 

justificativa da resposta dada pelo aluno.  

Entendemos, então, que as questões 1 e 4 são “Tarefas para 
aprendizagem da escrita”, de acordo com BALACHEFF et al. (2001), atividade 

ligada ao exercício da leitura e da escrita: 

 

 
Figura 54 – Texto sobre o Teorema de Pitágoras (p.148 – unidade 4) – Volume 4 

 
 

Em situação similar se encontram as questões do texto “Tales de Mileto” 

(páginas 106 e 107) e portanto a classificação é a mesma. 
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Figura 55 - Texto sobre o Teorema de Pitágoras (p.107 – unidade 4) – Volume 4 

 
 

Após as análises, entendemos que as atividades presentes na coleção e 

classificadas como “Tarefa Tradicional” segundo BALACHEFF et al. (2001) 

poderiam ser trabalhadas com os alunos utilizando algum programa de Geometria 

Dinâmica. Acreditamos que as interações dos alunos com atividades em um 

ambiente informático, proporcionariam, aos mesmos, situações empíricas que 

poderiam ser classificadas como de “Tarefas de Iniciação à Prova”.  
No próximo capítulo apresentaremos as conclusões julgadas pertinentes às 

análises feitas da coleção didática e propomos algumas atividades que poderão 

auxiliar no trabalho do professor com o uso de um ambiente virtual. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
4.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nosso trabalho tem como objetivo, analisar como a coleção “Matemática e 

Realidade” aborda argumentação e prova quando trata do Teorema Fundamental 

da Aritmética e do Teorema de Pitágoras, contribuindo assim, com a análise da 

situação da argumentação e prova no ensino de matemática no Brasil, propósito 

do projeto AprovaME. 

Para esta análise utilizamos o trabalho desenvolvido por BALACHEFF et. 

al. (2001) que apresenta um panorama das possíveis atividades que possam 

envolver argumentação e prova e também as categorias de provas apresentadas 

por Balacheff (apud GRAVINA, 2001). 

Os resultados obtidos após a análise foram: 

A demonstração normalmente aparece nos textos explicativos como 

justificativa ou explicação de alguns teoremas e propriedades e, geralmente após 

a noção intuitiva e antes dos exercícios de fixação, cabendo ao aluno apenas 

aplicar o teorema ou a propriedade. O aluno recebe a demonstração pronta, não 

há preocupação com a reflexão acerca dos argumentos apresentados, ou seja, 

levar o aluno a argumentar e provar não faz parte dos objetivos básicos da 

coleção. Argumentação e prova são utilizados pelos autores como recursos para 

apresentar os conhecimentos matemáticos. 

Baseada na definição de números primos, a coleção apresenta o TFA como 

evidência, ou seja, como uma afirmação que dispensa demonstração, e não 

propõe discussão nem reflexão sobre a veracidade do TFA, também não usa a 

denominação “Teorema Fundamental da Aritmética”. 

 

Os exercícios propostos são para fixar e aplicar a definição de número 

primo, de número composto e o TFA. Classificamos então as atividades 

relacionadas à argumentação e prova que trabalham os conceitos que o TFA 

envolve apenas como “tarefas de iniciação a prova”. 
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Quanto ao Teorema de Pitágoras, os autores utilizam a demonstração no 

texto explicativo que apresenta esse tema. Essa demonstração se apóia 

fortemente na semelhança de triângulos. Outras três demonstrações do Teorema 

de Pitágoras ainda são apresentadas na seção “Matemática no tempo”. Os 

exercícios propostos não estão relacionados diretamente à demonstração do 

Teorema de Pitágoras. Classificamos então as atividades relacionadas à 

argumentação e prova que trabalham conceitos que o Teorema de Pitágoras 

envolve como “tarefas de iniciação a prova”, mais freqüentes dentre as 

classificadas, “tarefas tradicionais”, propostas a partir do volume 3 e 

identificamos ainda “tarefas para dar sentido a uma frase”. 

Concluímos que a coleção não visa o trabalho com argumentação e prova 

para desenvolver tais competências nos alunos. 

Deste modo esperamos que nosso trabalho possa contribuir com o 

propósito do projeto AprovaME. 

 
 
 
4.2. UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE 
 

Um dos objetivos do projeto AProvaME é contribuir para o desenvolvimento 

do raciocínio lógico dos alunos por meio de propostas de cenários de 

aprendizagem para serem desenvolvidos em sala de aula. Assim, procurando 

atingir esse objetivo, propomos neste capítulo, atividades que envolvem o teorema 

de Pitágoras, um dos temas analisados na coleção escolhida. 

As atividades partem da análise que fizemos nos capítulos 2 e 3 desse 

trabalho e procura dar ênfase a argumentação e prova na matemática escolar. 

 Em nossas análises constatamos que a maioria das atividades propostas 

pela coleção se preocupa mais com a prática de exercícios para assimilação de 

conceitos e definições do que com o hábito de pensar e comunicar idéias. 

Para atingir nosso objetivo as atividades exploram: 

1. Perguntas – para incentivar a busca de respostas, em seus 

conhecimentos, em suas observações e ou em suas pesquisas. 
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2. A justificativa de respostas – para desenvolver a habilidade de 

argumentar do aluno. 

3. A representação algébrica e geométrica – pois o trabalho com mais de 

uma representação pode fornecer instrumentos para as argumentações.  

4. A manipulação geométrica – pois o uso de softwares de geometria 

dinâmica é mais um recurso que pode favorecer o desenvolvimento da 

capacidade de argumentação.  

5. A manipulação algébrica – para preparar o aluno para as provas 

formais. 

Nossa proposta é composta por um conjunto de 16 atividades que 

conduzem o aluno por argumentos que podem ser relacionados a prova do 

teorema de Pitágoras, apresentadas pela coleção “Matemática e Realidade” na 

seção “Matemática no tempo”, volume 4 páginas 147 e 148.  

As 15 primeiras atividades foram elaboradas como “tarefas de iniciação a 
prova” e a última como “tarefa relativa ao enunciado dos teoremas” segundo 

BALACHEFF et. al. (2001). 

O objetivo é preparar o aluno para se apropriar do processo de 

argumentação e prova. 

Os conteúdos envolvidos são: segmentos, triângulos, área de quadrados e 

de triângulos retângulos, expressão algébrica, ângulos, classificação de triângulos 

quanto aos ângulos, translação, rotação, decomposição e recomposição de 

figuras. 

Algumas das atividades foram elaboradas com o programa Cabri-

Géomètre, que permite a manipulação de figuras e serão disponibilizadas em um 

CD de modo que possam ser trabalhadas no laboratório das escolas. Acreditamos 

que todas possam ser trabalhadas a partir da 6ª. série do Ensino Fundamental. 
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ATIVIDADE 1 
 

 
 
ATIVIDADE 2 
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ATIVIDADE 3 
 

 
 
Nesta atividade o aluno necessitará abrir o arquivo correspondente a 

atividade 3 (um dos arquivos do CD que contém estas atividades), mover as 

figuras através do ponto indicado, sobrepô-las e perceber que possuem a mesma 

área. Após a manipulação, irá comunicar por escrito suas conclusões. 

 
 
 
ATIVIDADE 4 

 
Como representar algebricamente que as medidas das áreas das Figuras acima 
são iguais? Justifique. 
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ATIVIDADE 5 
 

 
 

 
ATIVIDADE 6 
 

 
 
Nesta atividade o aluno necessitará abrir o arquivo correspondente a 

atividade 6 (um dos arquivos do CD que contém estas atividades), mover os dois 
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quadrados menores através dos pontos indicados, de forma a cobrir o quadrado 

maior. O quadrado azul é composto por quatro figuras que podem ser deslocadas 

para qualquer lugar da tela. Todas as figuras possuem ainda o movimento de 

rotação. Após a manipulação o aluno descreverá suas conclusões. 

 
 
ATIVIDADE 7 
 

Como representar algebricamente a igualdade acima? Justifique.  
 

 
 
ATIVIDADE 8 

 

 
 

Nesta atividade o aluno necessitará abrir o arquivo correspondente a 

atividade 8 (um dos arquivos do CD que contém estas atividades), mover os 

segmentos a e b através dos pontos indicados formando um triângulo com o 

segmento c. Os segmentos a e b possuem movimentos de translação e rotação. 

 
 
ATIVIDADE 9 

 
Como podemos classificar esse triângulo? acutângulo, retângulo ou obtusângulo? 
Por quê? 
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ATIVIDADE 10 
 
Como são chamados os lados do triângulo retângulo? Explique como podemos 
identificá-los. 
 
 
 
ATIVIDADE 11 

 
Então nesta figura que você construiu: 
a é ...................................................... 
b é ...................................................... 
c é .......................................................  

 
 
 

ATIVIDADE 12 
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ATIVIDADE 13 
 

 
 
Nesta atividade o aluno necessitará abrir o arquivo correspondente a 

atividade 13 (um dos arquivos do CD que contém estas atividades) e dispor os 

triângulos retângulos de modo a obter um quadrado. Todas as figuras possuem 

movimento de translação e rotação.  

 
 
 
ATIVIDADE 14  
 
Escreva algebricamente a área de cada figura da atividade 13: 
 
Triângulo..................................... 
 
Quadrado menor....................................... 
 
Quadrado maior........................................ 
 
 
 
ATIVIDADE 15 

 
Observe que a área do quadrado maior é composta das áreas de 4 triângulos e da 
área do quadrado menor. 
Escreva e desenvolva algebricamente esta igualdade. 
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ATIVIDADE 16 
 

Complete usando as denominações dadas na atividade 11: 
 
Em um triângulo retângulo o quadrado da.......................................é igual à 
......................................dos quadrados dos............................. 
 

 
 

Acreditamos ser oportuno, após a aplicação dessa seqüência de atividades, 

os alunos realizarem com o professor, a leitura e a discussão do texto “O teorema 

de Pitágoras” apresentado na seção “Matemática no tempo” página 146, volume 4, 

em que se poderá conhecer um pouco da história de Pitágoras e também ter a 

oportunidade de discutir a importância da demonstração a partir de uma parte da 

história da matemática. Essa discussão poderá ser motivada pelas demonstrações 

do teorema de Pitágoras que o texto apresenta (comentadas no item 3.2.4. desse 

trabalho), as quais poderão ainda ser um incentivo para busca de outras diferentes 

demonstrações deste teorema apresentadas ao longo da história da matemática.   
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Caracterização do Problema 
 

A prova tem um papel central na Matemática. Tradicionalmente, ela caracteriza-se 

como ferramenta para distinguir essa disciplina das ciências experimentais, 

oferecendo um método indubitável de validar conhecimento que contrasta com 

indução natural de processos empíricos. Prova matemática dedutiva fornece aos 

seres humanos a forma mais pura de diferenciar o certo do errado (Wu, 1995), 

sendo este aspecto apontado como uma característica essencial da Matemática 

no pensamento ocidental (Aleksandrov, 1963). 

Em termos educacionais, conforme reconhecido pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Brasil, 1998), o currículo de Matemática deve necessariamente 

contemplar atividades e experiências que possibilitem aos aprendizes o 

desenvolvimento e a comunicação efetiva de argumentos matematicamente 

válidos. Entretanto, inúmeras pesquisas mostram que os raciocínios de 

estudantes freqüentemente não se apresentam conforme as leis da lógica e são 

influenciados por uma série de fatores além das exigências lógicas (Wason, 1966; 

Light, Girotto e Legrenzi, 1990). Estudos internacionais em Educação Matemática 

indicam fortemente que aprendizes tendem a confundir justificativas empíricas 

com raciocínios dedutivos e analisam argumentos de acordo com aspectos de 

forma e não de conteúdo (Chazan, 1993; Healy e Hoyles, 2000). 

Apesar da existência de consenso quanto às dificuldades associadas ao ensino e 

à aprendizagem de prova em diversos países, pode-se identificar variações 

significativas nas concepções dos estudantes relacionadas ao currículo de cada 

país. A título de ilustração, enquanto alunos da Inglaterra mostram preferência 

para argumentos empíricos, os de Taiwan são mais propensos a enfatizar 

argumentos apresentados formalmente, ainda que em nenhum dos grupos os 

sujeitos demonstrem compreensão consistente desse segundo tipo de argumento 

(Healy e Hoyles, 2000; Lin, 2000). Ainda que tais estudos possam inspirar 

conjecturas referentes às concepções de prova de alunos brasileiros, esse 

contexto carece de um mapeamento preciso de tais concepções, necessário para 

subsidiar propostas e abordagens de ensino especificamente endereçadas à 

realidade brasileira. 
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Além de base sólida sobre as concepções e dificuldades dos alunos, uma 

abordagem eficiente para o ensino da prova em Matemática requer, não apenas 

situações de aprendizagem inovadoras no sentido de explorar novos contextos e 

novas ferramentas para o acesso e construção de argumentos formais, como 

também a aceitação e apropriação pelos professores de tais situações. Nessa 

perspectiva, uma investigação na problemática do ensino e aprendizagem da 

prova pode compreender dois enfoques inter-relacionados: O primeiro refere-se à 

elaboração de situações de aprendizagem. Neste enfoque, pretendemos 

investigar as possibilidades oferecidas pelos ambientes computacionais, nos 

quais os aprendizes precisam explicitar as propriedades e relações na linguagem 

formal do sistema em particular, enquanto interagem simultaneamente com os 

dados gerados pelas suas definições. Uma questão que se coloca é, então, como 

esta experiência com o computador influencia na compreensão da prova, na 

distinção entre argumentos dedutivos e evidências empíricas e no 

desenvolvimento de habilidades para lidar com argumentos matemáticos 

expressos de diferentes formas. O segundo enfoque centra-se no professor. A 

integração efetiva de uma nova abordagem na sala de aula somente torna-se 

possível mediante um processo de adaptação, cujo agente principal é o professor. 

Uma outra questão recai então sobre as condições e suportes que favorecem 

uma verdadeira apropriação da inovação pelo professor. 

 

2. Objetivos 
 
Os objetivos da pesquisa são: 

 

1. Levantar um mapa das concepções sobre argumentação e prova de alunos 

adolescentes em escolas do estado da São Paulo. 

2. Formar grupos colaborativos compostos por pesquisadores e professores 

para a elaboração de situações de aprendizagem, visando envolver alunos 

em processos de construção de conjecturas e provas em contextos 

integrando ambientes informatizados. 
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3. Criar um espaço virtual de compartilhamento entre os membros da equipe 

do projeto e analisar seu papel no desenvolvimento das situações de 

aprendizagem, assim como na evolução de conhecimentos pedagógicos 

sobre prova em Matemática. 

4. Avaliar situações de aprendizagem, em termos da compreensão dos alunos 

sobre a natureza e funções de prova em Matemática. 

5. Investigar a implementação destas atividades por diferentes professores e 

assim identificar em que medida sua participação nos grupos colaborativos 

fornece uma apropriação desta abordagem para o ensino e aprendizagem 

de prova. 

6. Formular recomendações relacionadas ao papel da argumentação e da 

prova no currículo de Matemática escolar. 

7. Contribuir para o debate internacional sobre o ensino e aprendizagem de 

prova em Matemática. 

3. Metodologia e Estratégia de Ação 
 

O projeto será organizado em duas fases, a primeira envolve um levantamento de 

concepções de alunos (faixa etária 14-16 anos), cujos resultados subsidiarão a 

segunda fase, na qual o foco será na elaboração e avaliação de situações de 

aprendizagem. Além da equipe de pesquisadores, 15 estudantes do curso de 

Mestrado Profissional no Ensino de Matemática da PUC/SP (com população atual 

de 86 mestrandos) integrarão a equipe como professores-colaboradores, devendo 

participar de ambas as fases. 

 

FASE 1

Nesta fase, o instrumento principal para o mapeamento das concepções dos 

alunos será um questionário a ser aplicado em um total de 45 turmas do Ensino 

Fundamental ou Médio, de escolas públicas e particulares do estado da São 

Paulo. Inicialmente, cada professor-colaborador participante terá a incumbência 

de indicar de 6 a 10 turmas, e a partir daí, a amostra será determinada por meio 

de uma seleção aleatória. Um espaço virtual será criado para facilitar as 
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comunicações entre os membros da equipe no compartilhamento das decisões e 

ações no âmbito do projeto, o que será de responsabilidade de um dos 

pesquisadores. Além disso, ao longo da Fase 1, serão realizados encontros de 

trabalho presencial, com freqüência quinzenal, reunindo pesquisadores e 

professores-colaboradores. 

O questionário acima citado (denominado Q1) será elaborado com base naquele 

concebido por Healy e Hoyles (1998) na Inglaterra e já utilizado em outros países 

(França, Taiwan, Israel, Austrália). Este questionário compreenderia itens visando 

avaliar em que medida os sujeitos aceitam evidências empíricas como prova, 

distinguem evidências empíricas de argumentos matematicamente válidos, 

compreendem o domínio de validade de uma prova e são capazes de construir 

argumentos válidos. Além disso, pretende-se identificar a influência da forma de 

apresentação da prova (língua natural, língua formal, representações visuais ou 

figurativas, etc.) na compreensão dos argumentos. As questões contemplarão 

dois domínios matemáticos – Geometria e Álgebra – sendo organizadas em dois 

blocos, a saber: 1) avaliação de vários argumentos apresentados como provas de 

uma dada afirmação e, 2) construção de provas. Cabe destacar que o modelo de 

concepções sobre tipos de prova de Balacheff (1988) fundamenta a definição dos 

argumentos apresentados nos itens do questionário. Concomitante à aplicação do 

questionário junto aos alunos, os professores de Matemática de cada turma 

responderão a um segundo questionário (Q2), que além dos mesmos itens 

relacionados à prova em Matemática de Q1, compreenderá questões sobre a 

Escola, sobre o perfil dos alunos da turma e do próprio professor e sobre os 

materiais didático-pedagógicos utilizados no ensino de Matemática. 

Os dados coletados serão organizados e classificados pela equipe de 

professores-colaboradores, utilizando critérios inspirados em Healy e Hoyles 

(ibid.). Esse conjunto de dados terá uma estrutura hierárquica – alunos em 

turmas, em escolas e em regiões – e serão analisados segundo a construção de 

um modelo multi-nível (Multi-level Modelling) para considerar a correlação de 

respostas entre os sujeitos que compartilham experiências comuns (Goldstein, 

1987). Os resultados dessas análises fornecerão um mapa das concepções dos 

alunos e como estas variam em relação a fatores individuais e escolares, 

baseados nos dados obtidos em Q2. Essa análise permitirá uma avaliação das 
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áreas de compreensão de prova dos alunos, tanto aquelas que são contempladas 

no ensino atual, quanto aquelas que merecem maior atenção. A identificação 

desse segundo grupo servirá como base para o trabalho na fase 2, descrito na 

seqüência. 

 

FASE 2

Esta fase contemplará dois eixos inter-relacionados de investigação: a 

aprendizagem e o ensino. No eixo da aprendizagem, o objetivo principal é a 

elaboração e avaliação de situações, especificamente destinadas às áreas de 

dificuldades e limitações de compreensão de prova identificadas com o 

mapeamento elaborado na fase 1. No eixo relativo ao ensino, a atenção se voltará 

ao professor, e sua contribuição no processo de elaboração das situações de 

aprendizagem e nas modificações destas em ação, considerando que essas 

situações serão propostas pelos professores em suas salas de aula. 

A metodologia nesta fase carateriza-se como design-based research (Cobb et al., 

2003). Segundo esses autores, os experimentos de design visam contribuir para o 

desenvolvimento e compreensão de "ecologias de aprendizagem", ou seja, de 

sistemas complexos que envolvem múltiplos elementos de naturezas distintas. Os 

elementos de uma ecologia de aprendizagem incluem tipicamente as tarefas e 

problemas aos quais os aprendizes serão confrontados, as ferramentas e 

recursos fornecidos para suas resoluções e os meios práticos pelos quais os 

professores podem orquestrar as relações entre estes elementos em suas salas 

de aula. O uso da metáfora relativa à ecologia enfatiza a natureza interativa dos 

contextos investigados e a importância de analisar seus diversos elementos em 

conjunto e não separadamente. 

A estratégia planejada para essa fase compreenderá um desenvolvimento 

colaborativo e contínuo entre pesquisadores e professores-colaboradores (cf. 

amostra da Fase 1). Mais precisamente, o desenvolvimento das situações de 

aprendizagem seguirá um ciclo segundo a organização de 5 grupos com 3 

professores-colaboradores e, pelo menos, 2 pesquisadores. Cada grupo deverá 

desenvolver situações de aprendizagem, envolvendo ou objetos geométricos 

representados no software Cabri-géomètre ou o uso de planilhas eletrônicas 

(como por exemplo, o Excel) para explorar problemas algébricos. Estes dois 
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ambientes foram selecionados por serem familiares ao grupo de professores-

colaboradores e por seus reconhecidos potenciais no ensino da prova (Healy e 

Hoyles, 2001; Mariotti, 2001). Ao longo dessa fase, os grupos estarão reunindo-se 

semanalmente, alternando encontros presenciais e a distância, esta última 

modalidade possibilitada pelo espaço virtual criado na Fase 1. 

1a Etapa 

Na primeira etapa do design (etapa intra-grupos), as situações serão elaboradas 

por cada grupo e, em seguida, testadas/aplicadas em uma pequena amostra de 

alunos, e por fim, discutidas e reformuladas em cada grupo. Essas discussões e 

adaptações serão realizadas com base na análise das interações 

alunos/computadores, considerando quais aspectos de prova são favorecidos, ou 

ainda, a quais concepções estes aspectos estão relacionados. Para essa análise, 

serão coletados os seguintes dados: áudio-gravação dos diálogos entre os 

sujeitos envolvidos (professores, pesquisadores e alunos) e produções escritas e 

computacionais dos alunos. Além disso, em relação ao eixo de ensino, cada 

professor-colaborador construirá seu próprio registro do processo, documentando 

suas perspectivas sobre o desenvolvimento das situações no grupo. Essa 

documentação elaborada pelos professores fornecerá os dados referentes aos 

seus conhecimentos pedagógicos do conteúdo (Shulman, 1987), no caso sobre a 

prova em Matemática, cuja análise buscará identificar transformações nesses 

conhecimentos. 

2a Etapa 

Dando seqüência a esse processo de elaboração das situações, em uma 

segunda etapa (inter-grupos), as produções de cada grupo serão disponibilizadas 

no ambiente virtual, de maneira que cada professor-colaborador possa 

desenvolver, pelo menos, duas atividades elaboradas pelos outros grupos (uma 

em Geometria e outra em Álgebra), em uma de suas turmas. A aplicação dessa 

atividade em classe será acompanhada e observada pelos pesquisadores e a 

sessão será vídeo-gravada para posterior análise. Novamente, as produções 

(escritas e computacionais) dos alunos serão coletadas. Além de categorizar os 

aspectos de prova que emergem nas interações alunos/computadores durante 

essas aplicações, o vídeo permitirá destacar as ações do professor e, em 

particular, os aspectos de prova privilegiados em suas intervenções. Após cada 
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aplicação, professores-colaboradores e pesquisadores serão incumbidos de um 

relatório descritivo da sessão, incluindo reflexões sobre os resultados, os 

objetivos atingidos e as dificuldades ou problemas enfrentados. Esses relatórios 

serão também disponibilizados no espaço virtual do projeto visando subsidiar um 

novo ciclo de discussões para reformulações, complementações etc. das 

situações de aprendizagem. 

3a Etapa 

Na terceira e última etapa de design, os dados a serem coletados em relação ao 

eixo de aprendizagem referem-se às respostas dos alunos participantes na Fase 

2 ao questionário elaborado na Fase 1 (Q1). Essas respostas serão organizadas 

e analisadas gerando um mapa, que por sua vez, será comparado àquele 

resultante da Fase 1. Para tanto, os encontros dos grupos colaborativos nessa 

etapa serão dedicados à avaliação das situações de aprendizagem tratadas, 

visando responder em que medida as principais dificuldades apontadas no 

mapeamento das concepções (Fase 1) foram superadas pelos alunos 

participantes na Fase 2; quais características de prova que ainda necessitam de 

investimentos numa perspectiva de progressão. 

 

 

4. Outros Projetos Financiados Atualmente 
 

A pesquisadora que coordenará esse projeto, assim como os demais 

pesquisadores do grupo Tecnologias e Meios de Expressão em Matemática 

(TecMEM) do Programa de Estudos Pós-graduados não cotam, no momento, com 

projetos financiados por agências de fomento. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

Questionário sobre Prova 
 
Nome: ...........................................................   Masculino ou Feminino: ......... 
 
 
Escola: ..........................................................   Turma:........................................ 
 
 
Data de nascimento: ....................................   Data de hoje:............................... 
 
 
Você tem 50 minutos para responder estas questões.  
 
Na primeira questão, você deve escolher uma entre as 
várias respostas. Nas demais questões, você deve produzir 
suas próprias respostas. Estamos interessados no seu 
raciocínio e não apenas na resposta. Assim, gostaríamos 
que você descrevesse como chegou à resposta e não 
apagasse seus rascunhos. 
 
Na maioria das questões, você deve apresentar uma 
justificativa. Tente escrever da maneira mais clara que 
puder. 
 
Use uma caneta e, caso necessário, corrija uma resposta 
sem apagar (não use corretivo). 
 
Não use calculadora. 
 

 

  

 Projeto AprovaMe 

Uso exclusivo do projeto
 

escola id: 

turma id: 

aluno id: 

 



 

 
A1: Artur, Beth, Duda, Franklin e Hanna estavam tentando provar que a seguinte 
afirmação é verdadeira: 
  
 Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 
 

 
Resposta de Artur 
 
a é um número inteiro qualquer 
b é um número inteiro qualquer 
2a e 2b são números pares quaisquer 
2a +2b = 2 (a + b) 
 
Então Artur diz que a afirmação é verdadeira. 

 
Resposta de Beth 
 
2 + 2 = 4 4 + 2 = 6 
2 + 4 = 6 4 + 4 = 8 
2 + 6 = 8 4 + 6 = 10 
 
Então Beth diz que a afirmação é 
verdadeira. 

 
Resposta de Duda 
 
Números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. 
Quando você soma dois destes, a resposta vai 
ainda terminar em 0, 2, 4, 6  ou 8. 
 
Então Duda diz que a afirmação é verdadeira. 

 
Resposta de Franklin 
 

 
Então Franklin  diz que a afirmação é 
verdadeira 
 

Resposta de Hanna 
 
8 + 6 = 14 
 
8 = 2 x 4 
6 = 2 x 3 
14 = 2 x (4 + 3) 
 
8 + 6 =  2 x 7 
 
Então Hanna diz que a afirmação é verdadeira 

 
Das respostas acima, escolha uma que é a mais parecida com a resposta que você daria se 
tivesse que resolver esta questão. 
 
 
Das respostas acima, escolha aquela para a qual você acha que seu professor daria a melhor 
nota.  
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A afirmação é: 
  
 Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 
 
Para cada resposta abaixo, circule SIM, NÃO ou NÃO SEI. 
 
 
 Mostra que a afirmação é 

sempre verdadeira. 
Mostra que a afirmação é 
verdadeira apenas para 
alguns números pares. 

 
 

Resposta de Artur 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Beth: 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Duda: 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Franklin: 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

Resposta de Hanna:  
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
 
 
 
 
A2. Suponha que já foi provado que: 
 
 Quando você soma dois números pares quaisquer, o resultado é sempre par. 
 
Zé pergunta o que precisa ser feito para provar que: 
 
Quando você soma dois números pares maiores que 100, o resultado é sempre par. 

 
Escolha A ou B: 
 

(A) Zé não precisa fazer nada, pois a afirmação já foi provada. 
 
 
(B) Zé precisa construir uma nova prova. 
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A3. A afirmação abaixo é verdadeira ou falsa?  
 

Quando você soma dois números ímpares quaisquer, o resultado é sempre par. 
 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
A4. A afirmação abaixo é verdadeira ou falsa?  
 

Quando você soma um múltiplo de três qualquer com um múltiplo de seis 
qualquer, o resultado é sempre um múltiplo de três. 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
A5: Sabendo que: 
 

4! significa 4 x 3 x 2 x 1 

5! significa 5 x 4 x 3 x 2 x 1 

Responda: 
 

a) 5! é um número par? 
Justifique 
 
 
 

b) O que significa 8!  ? 
 
 
 

c) 8! é um múltiplo de 21 ? 
Justifique 
 
 
 

d) 62! é um múltiplo de 37 ? 
Justifique 
 
 
 

e) Pedro calculou 23!  
 Sem calcular, determine o último algarismo do resultado encontrado por Pedro. 

 
Justifique 
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G1: Amanda, Dario Hélia, Cíntia e Edu estavam tentando provar que a seguinte afirmação 
é verdadeira: 
  

Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, 

o resultado é sempre 180o. 

 
Resposta de Amanda 
 
Eu recorto os ângulos e junto os três. 

 
Eu obtenho uma linha reta que é 180o. 
Eu tentei para um triângulo eqüilátero e também para 
um isósceles e a mesma coisa acontece. 
Então Amanda diz que a afirmação é verdadeira. 

Resposta de Dario 
 
Eu medi cuidadosamente os ângulos de alguns triângulos 
e fiz uma tabela. 
 a b c total 
 110 34 36 180 
 95 43 42 180 
 35 72 73  180 
 10 27 143 180 
Em todos eles a soma foi de 180o. 
Então Dario diz que a afirmação é verdadeira 

 
Resposta de Hélia 
 
Eu desenhei três retas perpendiculares a um lado do 
triângulo e medi os ângulos. 

 
(90o –  28o ) + 28o  +  42o  + ( 90o  –  42o ) = 180o 
Então Hélia diz que a afirmação é verdadeira 

 
Resposta de Cíntia 
 
Eu desenhei uma reta paralela à base do triângulo: 

 
Afirmações  Justificativa 
p = s.......................... Ângulos alternos internos entre 
 duas paralelas são iguais. 
q = t ........................... Ângulos alternos internos entre 
 duas paralelas são iguais. 
p + q + r = 180o.......... Ângulos numa linha reta. 
Logo s + t + r = 180o

Então Cíntia diz que a afirmação é verdadeira. 
 

Resposta de Edu 
 
Se você caminhar por toda volta sobre a linha do triângulo e 
terminar olhando o caminho por onde começou, você deve ter girado  
um total de 360o. Você pode ver que cada ângulo externo quando  
somado ao ângulo interno deve dar 180o porque eles formam uma reta.  
Isso faz um total de 540o.  540o – 360o = 180o.  
 
Então Edu diz que a afirmação é verdadeira. 

 
Das respostas acima, escolha uma que é a mais parecida com a resposta que você daria se 
tivesse que resolver esta questão. 
 
 
Das respostas acima, escolha aquela para a qual você acha que seu professor daria a melhor 
nota.  
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A afirmação é: 
 
Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, 

o resultado é sempre 180o

  
Para cada resposta abaixo, circule SIM, NÃO ou NÃO SEI. 
 
 
 Mostra que a afirmação é 

sempre verdadeira. 
Mostra que a afirmação é 
verdadeira apenas para 

alguns triângulos. 
 

 

Resposta de Amanda 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Dário  

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Hélia 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Cíntia 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Resposta de Edu 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Não sei 

 
 
 
 
G2. Suponha que já foi provado que: 
 
 Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, 

o resultado é sempre 180o. 

 
Zeca pergunta o que precisa ser feito para provar que: 
 
Quando você soma as medidas dos ângulos internos de um triângulo retângulo qualquer, o 
resultado é sempre 180o. 

 
Escolha A ou B: 
 

(A) Zeca não precisa fazer nada, pois a afirmação já foi provada. 
 
 
(B) Zeca precisa construir uma nova demonstração. 
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G3. Um quadrilátero é um polígono de quatro lados. A afirmação abaixo é verdadeira ou 
falsa?  
 
Quando você soma os ângulos internos de um quadrilátero qualquer, 
o resultado é sempre 360o. 
 
 Justifique sua resposta: 
 

 
 

G4: Dobre uma folha de papel, conforme o esquema abaixo. Obter o valor de x. 

 

 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
G5: A e B são dois quadrados idênticos. Um vértice do quadrado B está localizado no 
centro do quadrado A. 
 
Qual fração da área do quadrado A está coberta pelo quadrado B? 
 

 
 
 

Justifique sua resposta 
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